
MORMONS BOG 
Endu et vidne om 

Jesus Kristus 
 

En beretning 
Skrevet af Mormon på plader, 

Taget fra Nephis plader 
 

Beretningen er derfor en forkortelse af Nephis folks optegnelser og af lamaniternes. -- Skrevet for 
lamaniterne, som er en levning af Israels hus og ligeledes for jøder og ikke-jøder. -- Skrevet på befaling 
og ved profetiens og åbenbaringens ånd. -- Skrevet, forseglet og gemt ved Herren, for at den ikke skulle 
blive ødelagt. -- For at komme frem ved Guds gave og kraft for at blive udtydet. -- Forseglet af Moroni og 
gemt i Herren for i rette tid at komme frem ved ikke-jøderne. -- Oversættelsen deraf ved Guds gave. 
 
Ligeledes et uddrag af Ethers Bog, som er en beretning om Jareds folk, som blev spredt, da Herren 
forvirrede folkenes sprog, dengang de var ved at bygge et tårn for at nå himlen. -- Denne bog skal vise 
resten af Israels hus, hvilke store ting Herren har gjort for deres fædre, og give dem kendskab til Herrens 
pagter så de ved, at de ikke er forstødt til evig tid. -- Og ligeledes overbevise jøder og ikke-jøder om, at 
Jesus er Kristus, den evige Gud, som åbenbarer sig for alle folk. -- Og om der nu skulle findes fejl, da er 
de af mennesker; fordøm derfor ikke, hvad der hører Gud til, sà I kan findes uplettede for Kristi domstol. 
 

Oversat at Joseph Smith, Jun. 
 

Syvende danske udgave 
 



MORMONS BOGS FREMKOMST 
 

Joseph Smith, der ved Guds gave og kraft bragte de gamle skrifter frem, der nu kendes som Mormons 
Bog, og oversatte dem til engelsk, har aflagt personlig og nøjagtig beretning om sagen.  Han har 
bekræftet, at han om natten den 21. September 1823 søgte Herren i inderlig bøn, efter at han tidligere 
havde modtaget en guddommelig åbenbaring af største vigtighed.  Hans beretning lyder således: 
 
“Medens jeg således var i færd med at påkalde Gud, opdagede jeg, at et lys begyndte at vise sig i 
værelset; hvilket lys blev stærkere og stærkere, indtil værelset var mere oplyst end midt på dagen, da 
pludselig en person viste sig ved siden af min seng, stående i lufter, thi hans fødder rørte ikke ved gulvet. 
 
Han var iført en løst hængende kjortel, der var skinnende hvid. Den var af en hvidhed, der overgik alt 
andet jordisk, jeg nogen sinde havde set; jeg tror heller ikke, at noget jordisk kunne gøres så 
overordentligt hvidt og skinnende. Hans hænder var bare og ligeledes hans arme til noget over 
håndleddene. Hans fødder var også bare og ligeledes benene lidt ovenfor anklerne. Hans hoved og hals 
var ligeledes bare. Jeg kunne se, at han ikke havde andre klæder på end denne kjortel, da den var åben, 
så jeg kunne se ind på brystet. 
 
Ikke blot var hans kjortel overordentlig hvid, men hele hans person var herlig over al beskrivelse, og hans 
åsyn var virkelig som lynild. Værelset var overordentligt lyst, men ikke så klart som i umiddelbar nærhed 
af hans person. Lige straks, da jeg så ham, blev jeg bange, men min frygt forsvandt snart. 
 
Han kaldte mig ved navn og sagde til mig, at han var en budbærer, sendt til mig fra Guds åsyn, og at 
hans navn var Moroni, at Gud havde et værk for mig at udføre, og at mit navn skulle nævnes for ondt og 
godt blandt alle nationer, slægter og tungemål, eller at der skulle tales både godt og ondt om det blandt 
alle folk. 
 
Han sagde, at der var en bog henlagt, der var skrevet på guldplader, og som indeholdt en beretning om 
dette kontinents tidligere indbyggere og deres oprindelse. Han sagde også, at den indeholdt det evige 
Evangelium i dets fylde, som Frelseren overgav de tidligere indbyggere det. 
 
Videre omtalte han, at der var to sten, indfattet i sølvbuer -- og disse sten, fastgjort til en brystplade, 
udgjorde de såkaldte Urim og Tummim -- var gemt på samme sted som pladerne, og at de mænd, der i 
fordums tid ejede og brugte disse sten, kaldtes seere, og at Gud havde beredt dem, så at denne bog 
skulle kunne oversættes.” 
 

* * * * * * * * * * 
 
“Ydermere sagde han, at når jeg fik disse plader, som han havde talt om -- thi tiden var endnu ikke 
kommet, da de kunne fås -- skulle jeg ikke vise dem til noget menneske, ej heller brystpladen med Urim 
og Tummim, kun til dem, som jeg fik befaling til at vise dem til; dersom jeg alligevel gjorde det, ville jeg 
omkomme.  Medens han talte til mig om pladerne, blev jeg henrykket i et syn, så jeg kunne se stedet, 
hvor pladerne var gemt, og det så klart og tydeligt, at jeg kendte stedet, så snart jeg kom dertil. 
 
Efter denne medelelse så jeg, at lyset i værelset begyndte at samles omkring hans person, der havde talt 
til mig, og det blev ved dermed, indtil værelset igen henlå i mørke, undtagen netop omkring ham, og da 
så jeg øjeblikkelig, så at sige, en lysvej ligesom åben lige ind i himlen, og han steg op, indtil han helt 
forsvandt, og værelset var atter, som før det himmelske lys kom til syne. 
 
Jeg lå og grundede over det enestående i denne scene og undrede mig meget over det, som var blevet 
fortalt mig af dette usædvanlige sendebud, da jeg midt i mine betragtninger pludselig opdagede, at det 
atter begyndte at blive lyst i mit værelse, og så at sige et øjeblik efter stod det samme himmelske 
sendebud igen ved min seng. 
 
Han begyndte atter at tale til mig og gentog de selvsamme ting, som han havde sagt ved sit første besøg, 
uden mindste afvigelse. Da han havde gjort dette, oplyste han mig om store straffedomme, som var ved 



at komme over jorden med ødelæggelse ved hungersnød, sværd og pest, og at disse grufulde 
straffedomme ville komme over jorden i dette slægtled. Da han havde berettet disse ting, opfor han igen 
til himmelen som før. 
 
Alt dette havde gjort et så dybt indtryk på mig, at søvnen ganske havde forladt mig, og jeg lå overvældet 
af forbavselse over det, som jeg både havde set og hørte; men hvor bestyrtet blev jeg ikke, da jeg atter 
så det samme sendebud ved min seng og hørte ham gentage sin tale til mig.  Han tilføjede dog en 
advarsel. Han sagde, at Satan ville forsøge at friste mig (fordi min fader og familien levede i fattigdom) til 
at få fat i pladerne for at blive rig.  Dette forbød han mig, idet han sagde, at jeg ikke måtte have noget 
andet for øje, når jeg fik pladerne, end at forherlige Gud, og ikke lade mig lede af noget andet motiv end 
det at opbygge hans rige; ellers kunne jeg ikke få dem. 
 
Efter dette tredje besøg steg han atter op til himlen ligesom før, og jeg var igen overladt til at grunde over 
det besynderlige i det, jeg nu havde oplevet. Næsten straks efter at det himmelske sendebud var opfaren 
tredie gang, galede hanen, og jeg mærkede, at dagen var ved at gry, så at vore samtaler måtte have 
varet hele natten. 
 
Kort efter stod jeg op or gik som sædvanlig til mit nødvendige daglige arbejde; men da jeg begyndte at 
arbejde som ellers, følte jeg mig så afkræftet, at jeg slet ikke var i stand dertil.  Min fader, som arbejdede 
sammen med mig, mærkede, at der var noget i vejan med mig, hvorfor han bad mig om at gå hjem.  Jeg 
begay mig da af sted i den hensigt at gå hiem, men da jeg forsøgte at klatre over et gærde for at komme 
ud af marken, hvor vi var, svigtede mine kræfter mig fuldstændigt, og jeg faldt hjælpeløs om på jorden og 
lå et stykke tid bevidstløs. 
 
Det første, jeg kan erindre, var en røst, der talte til mig og kaldte mig ved navn, hvorpå jeg slog øjnene op 
og så det samme sendebud stående over mit hoved, omgivet af lys ligesom før.  Han sagde da alt til mig, 
som han havde fortalt mig natten forud, og befalede mig at gå til min fader og fortælle ham om de syner, 
jeg havde haft og de befalinger, jeg havde modtaget. 
 
Jeg adlød og gik tilbage til min fader på marken og fortalte ham det hele.  Han svarede mig, at det var fra 
Gud og bød mig gå og gøre, som sendebudet havde befalet.  Jeg forlod marken og gik til det sted, hvor 
sendebudet havde sagt, at pladerne lå gemt, og på grund af synets klarhed, som jeg havde, haft 
angående disse ting, kendte jeg stedet, så snart jeg kom dertil. 
 
I nærheden af landsbyen Manchester i Ontario amt, New York, findes en høj af betydelig størrelse og den 
højeste i nabolaget. På vestsiden af denne høj og ikke langt fra toppen under en stor sten, lå pladerne 
gemt i en stenkiste. Denne sten var tung og afrundet på midten på oversiden og tyndere imod kanterne, 
så midterste del af den var synlig over jorden, medens kanterne rundt omkring var dækket af jord. 
 
Jeg skrabede jorden væk og fik med en stang, som jeg stak ind under stenen, denne hævet op uden 
synderlig anstrengelse.  Jeg så ned, og dér lå virkelig pladerne, Urim og Tummim og brystskjoldet, som 
budbærenren havde sagt.  Kisten, hvori de lå, var blevet lavet ved at sammenføje sten med en slags 
cement.  På bunden af kisten lå der to sten på tværs, og på disse lå pladerne og de andre ting sammen 
med dem. 
 
Jeg gjorde et forsøg på at tage dem op, men det forbød sendebudet, som oplyste mig om, at tiden til at 
tage dem frem endnu ikke var kommet; og ej heller ville den komme, førend fire år fra da af.  Men han 
sagde, at jeg skulle komme til stedet om nøjagtigt et år, og han ville møde mig dér, samt at jeg skulle 
blive ved med at komme igen hvert år, til tiden kom, da jeg skulle få pladerne. 
 
Som det var blevet mig befalet, gik jeg til det angivne sted hvert år og fandt hver gang det samme 
sendebud dér og modtog undervisning og oplysning af ham ved hvr sammenkomst angående det,  
Herren ville lade ske samt hvordan og på hvad måde hans rige skulle styres i de sidste dage.” 
 

* * * * * * * * * * 
 



“Endelig kom det øjeblik, da jeg skulle have pladerne Urim og Tummim og brystspandet.  Den 22. 
september 1827 gik jeg som sædvanlig, når der var gået et år, til stedet, hvor de var gemt, og det samme 
himmelske sendebud overdrog dem til mig med pålæg om, at jeg skulle være ansvarlig for dem, og 
dersom de kom mig af hænde på grund af manglende omsorg eller ved forsømmelse, skulle jeg blive 
forkastet, men dersom jeg ville anstrenge mig af alle kræfter for at passe på dem, indtil han, sendebudet, 
ville komme og hente dem, ville de blive beskyttet. 
 
Jeg forstod snart grunden til, at jeg fik så strengt påbud om at passe på dem, samt hvorfor sendebudet 
havde sagt, at når jeg havde gjort det, der bley forlangt af mig, ville han komme efter dem.  Thi aldrig så 
snart var det blevet bekendt, at jeg havde pladerne, førend der blev gjort de støste anstrengelser for at få 
dem fra mig.  Hver list, som kunne tænkes, anvendtes i og for det formål.  Forfølgelsen blev bitrere og 
strengere end tidligere, og mange mennesker var bestandig på tæerne for om muligt at tage dem fra mig.  
Men gennem Guds vidsom forblev de i mine hænder, indtil jeg havde fuldført det med dem, der forlangtes 
af mig; og da sendebudet, ifølge aftale, kom efter dem, afleverede jeg dem til ham, og han har dem i sin 
varetægt til denne dag, som er den 2. maj 1838.” 
 
Den fuldstændige beretning findes i Den kostelige Perle, side 81-101, og i “History of the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, bind 1, kapitel 1 til 6 inklusive. 
 
Disse gamle optegnelser, son således fremkon af jorden i lighed med et folks røst, som taler fra støvet, 
og er blevet oversat til moderne sprog ved Guds gave og kraft, som det bekræftes ved guddommelig 
stadfæstelse, blev første gang trykt og udgivet i året 1830 under navnet Mormons Bog. 
 



Tre vidners vidnesbyrd 
 
Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, til hvem dette værk måtte nå: At 
vi gennem Gud Faderens og vor Herres Jesu Kristi nåde har set de plader, som indeholder denne 
optegnelse, som er en beretning om Nephis folk og ligeledes om lamaniterne, deres brødre, og ligeledes 
om Jareds folk, der kom fra tårnet, om hvilket der er talt. Og vi ved også, at de er blevet oversat ved Guds 
gave og kraft; thi hans røst har kundgjort os det, hvorfor vi med sikkerhed ved, at dette værk er sandt. 
Endvidere bevidner vi, at vi har set de indgraveringer, som findes på pladerne, og at de er blevet os vist 
ved Guds kraft og ikke af noget menneske. Og vi erklærer i al troværdighed, at en Guds engel kom ned 
fra himlen, bragte pladerne og lagde dem for øjnene af os, så at vi så og betragtede dem og 
indgraveringerne på dem; og vi ved, at det er ved Gud Faderens og vor Herres Jesu Kristi nåde, at vi så 
dem og bærer vidnesbyrd om, at disse optegnelser er sande. Og det er vidunderligt i vore øjne. Ikke 
desto mindre bød Herrens røst os, at vi skulle bære vidnesbyrd derom, hvorfor vi bærer vidnesbyrd 
derom for at være lydige mod Guds befalinger. Og vi ved, at dersom vi er trofaste i Kristus, vil vi kunne 
holde vore klæder rene for alle menneskers blod og blive fundet uplettede for Kristi domstol og bo hos 
ham I al evighed i himlene. ære være Faderen, Sønnen og den Hellig ånd, som er een Gud. Amen. 
 
OLIVER COWDERY 
DAVID WHITMER 
MARTIN HARRIS 
 
 
Kort efter disse begivenheder fremsattes yderligere følgende vidnesbyrd: 
 

Otte vidners vidnesbyrd 
 
Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, til hvem dette værk måtte nå: At 
Joseph Smith, oversætteren af dette værk, har vist os de omtalte plader, der ser ud, som de var af guld; 
og alle de blade, som ovennævnte Smith har oversat, har vi holdt i hænderne, og vi så også 
indgraveringerne derpå, der altsammen har udseende af at være ældgammelt, kunstfærdigt udført 
arbejde. Og vi bærer vidnesbyrd i al troværdighed, at ovennævnte Smith har vist os de omtalte plader; thi 
vi har set dem og løftet på dem og ved med vished, at omtalte Smith har dem. Og vi giver vore navne til 
verden for at bevidne for verden, hvad vi har set. Og vi lyver ikke, Gud er vort vidne. 
 
CHRISTIAN WHITMER 
JACOB WHITMER 
PETER WHITMER, JUN. 
JOHN WHITMER 
HIRAM PAGE 
JOSEPH SMITH, SEN. 
HYRAM SMITH 
SAMUEL H. SMITH 
 
Vi blev nu ivrige efter at få det ønske opfyldt, som englen, der havde tildelt os Det Aronske 
Præstedømme, havde givet os: at vi, dersom vi forblev trofaste, ågså skulle få Det melkisedekske 
Præstedømme, som indebærer myndighed til at give håndspålæggelse for den Helligånds Gave. 
 
(Profeten erklærede senere, at Det melkisedekske Præstedømme blev bragt af Peter, Jakob og 
Johannes, på et sted ved Susquehannaflodens bredder, mellem Harmony, Susquehanna amt, 
Pennsylvanien, og Colesville, Broome amt, New York). 



KORTFATTET ANALYSE 
AF 

MORMONS BOG 
 
På titelbladet i Mormons Bog angives det, at der har været tre slags plader, nemlig: 
 
1. Nephis Plader, hvoraf der, som bogens tekst tydeligt angiver, var to slags, (a) de større plader, 
(b) de mindre plader.  De første handlede særligt om folkenes verdslige historie, medens de sidstnævnte 
væsentligt indeholdt optegnelser, der angik deres religion. 
2. Mormons Plader, som indeholder en af Mormon udarbejdet forkortelse af Nephis plader tilligemed 
mange kommentarer og en fortsættelse af historien, forfattet af ham selv or med yderligere tilføjelser af 
Moroni, Mormons søn. 
3. Ethers Plader, der indeholder en beretning om jarediterne, af hvilken beretning Moroni gjorde et 
sammendrag, hvori han fremsatte sine egne anmærkninger og indlemmede denne optegnelse i den 
almindelige beretning under navnet:  Ethers Bog. 
 
Hertil kan vi føje endnu et andet søt plader, som hyppigt omtales i Mormons Bog, nemlig: 
 
4. Labans messingplader, som blev taget med fra Jerusalem af Lehis folk.  De indeholder de 
hebraiske hellige skrifter og stamtavler, af hvilke mange uddrag forekommer i de nephitiske optegnelser. 
 
Mormons Bog omfatter femten hovedstykker eller afdelinger, som, på en enkelt undtagelse nær, kaldes 
bøger; hver bog bærer hovedforfatterens navn.  Af disse er de første seks bøger, nemlig Første Nephi, 
Anden Nephi, Jakob, Enos, Jarom og Omni oversættelser af de tilsvarende afsnit af Nephis mindre 
plader.  Mellem Omnis Bog og Mosiahs Bog finder vi Mormons Ord, som forbinder Nephis optegnelser, 
sådan som de var indgraveret på de mindre plader, med Mormons forkortelse af de større plader for de 
efterfølgende tidsperioder.  Mormons Ord giver en kort forklaring over de foregående dele af 
optegnelserne og et forod til de efterfølgende dele. 
 
Det afsnit af bogen, som strækker sig fra og med Mosiah til og med det syvende kapitel af Mormon, er 
oversættelsen af Mormons forkortelse af Nephis plader.  Den sidste del af Mormons Bog fra begyndelsen 
af Mormons ottende kapitel og hele bogen ud blev skrevet af Mormons søn Moroni, som først gik i gang 
med at afslutte optegnelserne om sin faders liv og derpå foretog en forkortelse af den jareditiske 
optegnelse, den nuværende Ethers Bog.  Senere tilføjede han den del, som nu kendes under navnet 
Moronis Bog. 
 
Mormons Bog strækker sig over et tidsrum fra år, 600 f.K. til år 421 e.K.  I eller omkring år 421 var det, at 
Moroni, den sideste af de nephitiske historieskrivere, forseglede de hellige optegnelser og akjulte dem, 
indtil de af Herren blev bragt frem i de sidste dage, som det var forudsagt ved Guds røst gennem hans 
fordums profeter.  År 1827 e.K. overleverede den samme Moroni, som da var en opstanden person, 
pladerne til Joseph Smith. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Den gennem denne bog benyttede * angiver i hvert enkelt tilfælde, at oversættelsen af udtrykket “And it 
came to pass” (Og det skete), som forekommer i den engelske udgave, er blevet udeladt. 
  



Nephis Første Bog 
Hans regering og virke 

 
(Mellem 600 og 570 f.K.) 

 
En beretning om Lehi og hans hustru Sariah og hans fire sønner, hvis navne (begyndende med den 
ældste) er Laman, Lemuel, Sam og Nephi.  Herren råder Lehi til at drage ud af Jerusalems land, fordi han 
profeterer til folket angående deres ugudelighed, og de forsøger at ombringe ham.  Han foretager en tre 
dages rejse ud i ørkenen med sin familie.  Nephi tager sine brødre med sig og vender tilbage til 
Jerusalem for at hente jødernes optegnelser.  Beretningen om deres lidelser.  De tager Ishmaels døtre til 
hustruer.  De tager deres familier med sig og drager ud i ørkenen.  Deres lidelser og sorger i ørkenen.  
Den kurs, de tager på rejsen.  De kommer til de store vande.  Nephis brødre sætter sig op imod ham.  
Han beskæmmer dem og de bygger et fartøj.  De kalder stedet for Overflødighed.  De sætter over de 
store vande til det forjættede land etc.  Dette er i overensstemmelse med Nephis beretning; eller med 
andre ord, jeg Nephi, skrev disse optegnelser. 
 

Kapitel 1 
(Om 600 v. Chr) 

 
1:1 Jeg, Nephi, er født af retskafne forældre og blev derfor undervist i al min faders lærdom; og jeg 
har set megen kummer i min tid, men alligevel har Herren velsignet mig meget alle mine dage; ja, jeg har 
fået stor kundskab om Guds godhed og hemmeligheder, hvorfor jeg skriver en beretning om, hvad jeg har 
udført i mine dage. 
 
1:2 Ja, jeg skriver denne beretning i min faders sprog, som består af jødernes lærdom og 
ægypternes sprog. 
 
1:3 Og jeg ved, at den beretning jeg nedskriver, er sandfærdig, og jeg skriver den med min egen 
hånd efter bedste evne. 
 
1:4 Thi det skete i begyndelsen af det første år af Zedekias's Judas konges regering (min fader Lehi 
havde boet i Jerusalem alle sine dage), at der kom mange profeter og profeterede for folket, at de måtte 
omvende sig; ellers ville den store by Jerusalem blive ødelagt. 
 
1:5 Og det skete, at min fader Lehi gik ud for at bede og bad til Herren, ja, af hele sit hjerte bad han 
for sit folk, 
 
1:6 og det skete, medens han bad til Herren, at der kom en ildstøtte og hvilede på en klippe foran 
ham; og han så og hørte meget, og det, han så og hørte fik ham til at ryste og skælve meget. 
 
1:7 Og det skete, at han tog hjem til sit eget hus i Jerusalem; og han kastede sig på sengen, for han 
var overvældet af Ånden og af det, som han havde set. 
 
1:8 Og medens han således var overvældet af Ånden, blev han henrykket i et syn, og han så endog 
himlene åbne sig, og han troede han så Gud sidde på sin trone, omgivet af utallige engleskarer, der sang 
og priste deres Gud. 
 
1:9 * Og han så én stige ned midt ud af himlen, og han så at dennes glans overgik solens, når den 
står højest. 
 
1:10 Og han så også tolv andre, der fulgte ham, og deres glans overgik stjernernes på himlen. 
 
1:11 Og de kom ned og vandrede på jorden.  Og den første kom hen til min fader og stod foran ham 
og gav ham en bog og bød ham læse den. 
 
1:12 Og medens han læste, * blev han fyldt af Herrens ånd. 



 
1:13 Og han læste og sagde:  Ve, ve, Jerusalem!  thi jeg har set dine vederstyggeligheder!  Ja, min 
fader læste meget angående Jerusalem -- at den ville blive ødelagt tillige med dens indbyggere; mange 
ville omkomme ved sværdet, og mange ville blive bortført til Babylon i fangenskab. 
 
1:14 Og det skete, at da min fader havde læst og set mange store og vidunderlige ting, henvendte han 
sig til Herren med udråb som disse:  Store og forunderlige er dine gerninger, o Herre, almægtige Gud!  
Din trone er høj i himlene, og din magt, godhed og nåde er over alle jordens indbyggere, og da du er 
barmhjertig, vil du ikke tilstede, at de, der kommer til dig, skal omkomme. 
 
1:15 Og på denne måde talte min fader, da han priste sin Gud; thi hans sjæl glædede sig, og hans 
hele hjerte var fyldt af de ting, han havde set, ja, som Herren havde vist ham. 
 
1:16 Og jeg, Nephi, nedskriver ikke en fuldstændig beretning om det, som min fader har skrevet; thi 
han har skrevet meget, som han så i syner og drømme, og han har også skrevet meget, som han 
profeterede og talte til sine børn, som jeg ikke vil skrive en fuldstændig beretning om. 
 
1:17 Men jeg vil skrive en beretning om mit eget liv.  Se, jeg laver en forkortelse af min faders 
optegnelser på plader, som jeg har forarbejdet med mine egne hænder; og når jeg har forkortet min 
faders optegnelser, vil jeg skrive en beretning om mit eget liv 
 
1:18 Derfor ønsker jeg, at I skal vide, at efter at Herren havde vist min fader Lehi så mange 
forunderlige ting, ja, angående Jerusalems ødelæggelse, se, da gik han ud iblandt befolkningen og 
begyndte at profetere og forkynde for dem angående det, han både havde set og hørt. 
 
1:19 Og det skete, at jøderne spottede ham for det, han vidnede om dem; thi han vidnede i sandhed 
om deres ugudelighed og deres vederstyggeligheder; og han bevidnede, at det, som han så og hørte og 
ligeledes det, han læste i bogen, tydeligt tilkendegav, at der skulle komme en Messias, og ligeledes 
verdens forløsning. 
 
1:20 Og da jøderne hørte dette, blev de vrede på ham, ja, ligesom på profeterne fordum, som de 
havde udstødt og stenet og myrdet, og de stræbte også ham efter livet.  Men se, jeg, Nephi, vil vise jer, at 
Herrens inderlige barmhjertighed er over alle dem, som han har udvalgt for deres tros skyld, for at gøre 
dem mægtige, endog med magt til befrielse. 
 

Kapitel 2 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
2:1 Thi se, det skete, at Herren talte til min fader i en drøm og sagde til ham:  Velsignet er du, Lehi, 
for det, du har gjort; og da du har været trofast og forkyndt dette folk, hvad jeg befalede dig, stræber de 
dig efter livet. 
 
2:2 * Derpå befalede Herren min fader i en drøm, at han skulle tage sin familie med sig og drage ud i 
ørkenen. 
 
2:3 Og det skete, at han var lydig mod Herrens ord og gjorde, som Herren befalede ham. 
 
2:4 Og det skete, at han drog ud i ørkenen.  Han forlod sit hjem, sit arveland, sit guld og sølv og sine 
kostbarheder og tog intet med sig med undtagelse af sin familie og levnedsmidler og telte, og han drog ud 
i ørkenen.   {600 f.K.} 
 
2:5 Og han kom ned til grænseegnene af Det røde Hav, og han drog omkring i ørkenen langs med 
grænserne, som ligger nærmere Det røde Hav, og han vandrede i ørkenen med sin familie, som bestod 
af min moder Sariah og mine ældre brødre Laman, Lemuel og Sam. 
 
2:6 * Da han havde vandret tre dage i ørkenen, opslog han sit telt i en dal ved bredden af en flod. 



 
2:7 * Og han byggede et stenalter og ofrede til Herren og takkede Herren, vor Gud. 
 
2:8 * Og han kaldte floden Laman, og den mundede ud i Det røde Hav, og dalen lå i nærheden af 
dens munding. 
 
2:9 Og da min fader så, at floden løb ud i Det røde Hav, talte han til Laman og sagde:  O, måtte du 
dog blive som denne flod og uophørlig rinde ud i al retfærdigheds kilde! 
 
2:10 Og han talte også til Lemuel:  O, måtte du blive som denne dal, fast og urokkelig og bestandig i at 
holde Herrens befalinger! 
 
2:11 Og dette sagde han på grund af Lamans og Lemuels hårdnakkethed; thi se, de knurrede mange 
gange mod deres fader, fordi han var en mand, der havde syner, og fordi han havde ført dem ud af 
Jerusalems land for at forlade deres arveland og deres guld, deres sølv og deres kostbarheder, for at 
omkomme i ørkenen.  Og dette, sagde de, havde han gjort på grund af sit hjertes tåbelige indbildninger. 
 
2:12 Og således knurrede Laman og Lemuel, der var de ældste, mod deres fader.  Og de knurrede, 
fordi de ikke kendte den Guds handlemåde, som havde skabt dem. 
 
2:13 De troede heller ikke, at Jerusalem, den store by, kunne ødelægges, således som profeterne 
havde sagt.  Og de var ligesom jøderne i Jerusalem, der søgte at tage min faders liv. 
 
2:14 Og det skete, at min fader talte til dem i Lemuels dal med kraft -- thi han var fyldt med Ånden -- 
indtil deres legeme skælvede for ham.  Og han bragte dem til tavshed, så de ikke turde tage til genmæle 
mod ham; derfor gjorde de, som han befalede dem. 
 
2:15 Og min fader boede i et telt. 
 
2:16 Og det skete, at jeg, Nephi, som var meget ung, men alligevel stor af vækst, nærede et stærkt 
ønske om at få kundskab om Guds hemmeligheder, hvorfor jeg påkaldte Herren, og se, han kom til mig 
og blødgjorde mit hjerte, så at jeg troede alle de ord, som min fader havde talt; derfor satte jeg mig ikke 
op imod ham ligesom mine brødre. 
 
2:17 Og jeg talte til Sam og forkyndte ham de ting, som Herren havde åbenbaret mig ved sin hellige 
ånd.  Og det skete, at han troede på mine ord. 
 
2:18 Men se, Laman og Lemuel ville ikke høre mine ord.  Og da jeg var bedrøvet over deres 
hårdhjertethed, anråbte jeg Herren for dem. 
 
2:19 Og det begav sig, at Herren talte til mig og sagde:  Velsignet er du, Nephi, for din tros skyld, thi 
du har søgt mig flittigt i hjertets ydmyghed. 
 
2:20 Og dersom I holder mine bud, vil det gå jer vel, og I vil blive ført til et forjættet land, ja, til et land, 
jeg har beredt for jer, ja, et land, som er udvalgt fremfor alle andre lande. 
 
2:21 Og dersom dine brødre sætter sig op imod dig, vil de blive udstødt fra Herrens nærhed. 
 
2:22 Og dersom du holder mine bud, vil jeg gøre dig til leder og lærer for dine brødre. 
 
2:23 Thi se, den dag, de sætter sig op imod mig, vil jeg forbande dem, ja, med en hård forbandelse; og 
de skal ikke have magt over dine efterkommere, medmindre de også sætter sig op imod mig. 
 
2:24 Og hvis det sker, at de sætter sig op imod mig, skal de blive en svøbe for dine efterkommere, til 
at vække dem til eftertanke. 
 



Kapitel 3 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
3:1 Og det skete, at da jeg, Nephi, havde talt med Herren, gik jeg tilbage til min faders telt. 
 
3:2 * Og han talte til mig og sagde:  Se, jeg har haft en drøm, hvori Herren har befalet mig, at du og 
dine brødre skal vende tilbage til Jerusalem. 
 
3:3 Thi se, Laban har jødernes optegnelser og en stamtavle over dine forfædre, og de er skrevet på 
messingplader. 
 
3:4 Og derfor har Herren befalet mig, at du og dine brødre skal gå tilbage til Labans hus og søge 
efter disse optegnelser og bringe dem herud i ørkenen. 
 
3:5 Og se nu, dine brødre knurrer og siger, at det er et vanskeligt hverv, jeg har pålagt dem; men se, 
jeg har ikke pålagt dem det, men det er en befaling fra Herren. 
 
3:6 Gå derfor, min søn, og du vil finde yndest hos Herren, fordi du ikke har knurret. 
 
3:7 Og det skete, at jeg, Nephi, sagde til min fader:  Jeg vil gå og gøre det, som Herren har befalet, 
thi jeg ved, at Herren ikke giver menneskene nogen befaling uden at han åbner en udvej for dem, så at 
de kan udføre det, som han befaler dem. 
 
3:8 * Og da min fader hørte disse ord, blev han meget glad, thi han vidste, at jeg var blevet velsignet 
af Herren. 
 
3:9 Og jeg, Nephi, og mine brødre begav os på rejsen ud i ørkenen med vore telte for at drage op til 
Jerusalems land. 
 
3:10 * Og da vi kom til Jerusalems land, rådførte jeg og mine brødre os med hinanden. 
 
3:11 Og vi kastede lod om, hvem af os, der skulle gå ind i Labans hus.  Og det skete, at loddet faldt på 
Laman; og Laman gik ind i Labans hus, og han talte med ham, medens denne sad i sit hus. 
 
3:12 Og han forlangte af Laban de historiske optegnelser, som var graverede på de messingplader, 
der indeholdt min faders stamtavle. 
 
3:13 Og se, det skete, at Laban blev vred og viste ham ud; og han ville ikke, at han skulle have 
optegnelserne.  Derfor sagde han til ham:  Du er en røver, og jeg vil slå dig ihjel. 
 
3:14 Men Laman flygtede fra ham og fortalte os om de ting, som Laban havde gjort.  Og vi begyndte at 
blive meget bekymrede, og mine brødre skulle til at vende tilbage til min fader i ørkenen. 
 
3:15 Men jeg sagde til dem:  Så sandt som Herren lever og vi lever, vil vi ikke vende tilbage til vor 
fader i ørkenen, førend vi har udført det, som Herren har befalet os. 
 
3:16 Lad os derfor være tro i at holde Herrens bud; lad os drage hen til vor faders arveland; thi se, han 
efterlod guld og sølv og alle slags rigdomme.  Og alt dette har han gjort, fordi Herren befalede det. 
 
3:17 Thi han vidste, at 'Jerusalem ville blive ødelagt for folkets ugudeligheds skyld. 
 
3:18 Thi se, de har forkastet profeternes ord.  Dersom min fader var blevet boende i landet, efter at det 
var blevet ham befalet at flygte derfra, se, da ville han også omkomme.  Og derfor er det nødvendigt, at 
han flygter ud af landet. 
 



3:19 Og se, det er Guds visdom, at vi skal skaffe disse optegnelser, så at vi kan bevare vore fædres 
sprog for vore børn; 
 
3:20 ligeledes at vi må bevare for dem de ord, der er blevet talt ved alle de hellige profeters mund, 
som gaves dem ved Guds ånd og kraft fra verdens begyndelse og til den nærværende tid. 
 
3:21 * Og med sådan tale formanede jeg mine brødre at være tro og holde Guds bud. 
 
3:22 Og det skete, at vi gik hen til vort arveland og samlede vort guld, vort sølv og vore kostbarheder. 
 
3:23 Og efter at vi havde samlet disse ting sammen, gik vi atter hen til Labans hus. 
 
3:24 * Og vi gik ind til Laban, og vi bad ham om at give os optegnelserne, som var skrevet på 
messingpladerne, for hvilke vi ville give ham vort guld, vort sølv og alle vore kostbarheder. 
 
3:25 Men det skete, at da Laban så vore ejendele, og at de var meget store, begærede han dem så 
heftigt, at han jagede os ud og sendte sine tjenere efter os for at slå os ihjel, så han på den måde kunne 
sætte sig i besiddelse af vore ejendele 
 
3:26 * Og vi flygtede for Labans tjenere, og vi blev nødt til at efterlade vore ejendele, og de faldt i 
Labans hænder. 
 
3:27 Og det skete, at vi flygtede ud i ørkenen, og Labans tjenere indhentede os ikke, og vi skjulte os i 
en klippehule. 
 
3:28 * Og Laman blev vred på mig og ligeledes på min fader; og Lemuel blev også vred, for han hørte 
efter Laman.  Derfor talte Laman og Lemuel mange hårde ord til os, deres yngre brødre, og de slog os 
endog med en stok. 
 
3:29 * Og se, da de slog os med en stok, kom en Herrens engel og stod foran dem, og han talte til 
dem og sagde:  Hvorfor slår I jeres yngre broder med en stok?  Ved I ikke, at Herren har udvalgt ham til 
at herske over jer, og det for jeres onde gerningers skyld?  Se, I skal drage til Jerusalem igen, og Herren 
vil overgive Laban i jeres hænder. 
 
3:30 Og efter at engelen havde talt til os, forlod han os. 
 
3:31 Og da engelen var borte, begyndte Laman og Lemuel atter at knurre, idet de sagde:  Hvorledes 
er det muligt, at Herren vil overgive Laban i vore hænder?  Se, han er en mægtig mand, og han kan 
befale over halvtredsindstyve, ja, han kan endog slå halvtredsindstyve ihjel; hvorfor skulle han da ikke 
kunne slå os ihjel. 
 

Kapitel 4 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
4:1 Og det skete, at jeg talte til mine brødre og sagde:  Lad os igen drage op til Jerusalem og lad os 
være tro i at holde Herrens bud; thi se, han er mægtigere end hele verden, mon da ikke også mægtigere 
end Laban og hans halvtredsindstyve, ja eller endog hans titusinder? 
 
4:2 Lad os derfor drage derop; lad os være stærke ligesom Moses; thi han talte visselig til vandet i 
Det røde Hav, og det skiltes, og vore fædre kom igennem på tør grund ud af fangenskabet, men Faraos 
hær fulgte efter os druknede i Det røde Hav. 
 
4:3 I ved, at dette er sandt, og I ved også, at en engel har talt til jer; hvorledes kan I da tvivle?  Lad os 
gå derhen; Herren er i stand til at befri os, ligesom han befriede vore forfædre, og til at tilintetgøre Laban, 
ligesom han tilintetgjorde ægypterne. 
 



4:4 Da jeg nu havde talt disse ord, var de endnu vrede og knurrede fremdeles; de fulgte dog alligevel 
med mig, til vi kom til Jerusalems mure. 
 
4:5 Og det var om natten; og jeg lod dem skjule sig udenfor murene.  Og efter at de havde skjult sig, 
krøb jeg, Nephi, ind i byen og gik hen til Labans hus. 
 
4:6 Og jeg tilskyndedes af Ånden, thi jeg vidste ikke på forhånd, hvad jeg skulle gøre. 
 
4:7 Jeg fortsatte alligevel min gang, og da jeg kom i nærheden af Labans hus, så jeg en mand, som 
var faldet om på jord foran mig; thi han var beruset af vin. 
 
4:8 Og da jeg kom hen til ham, opdagede jeg, at det var Laban. 
 
4:9 Og jeg så hans sværd og drog det ud af skeden, og fæstet var af rent guld, og forarbejdningen 
var usædvanlig fin, og jeg så at klingen var af det kostbareste stål. 
 
4:10 * Og jeg blev tilskyndet af Ånden til at dræbe Laban, men jeg sagde i mit hjerte:  Jeg har aldrig 
nogensinde udgydt menneskeblod; og jeg veg tilbage og ønskede, at jeg kunne undgå at dræbe ham. 
 
4:11 Men Ånden sagde til mig igen:  Herren har overgivet ham i dine hænder.  Ja, jeg vidste, at han 
havde prøvet på at berøve mig livet, og at han ikke ville lytte til Herrens befalinger; og han havde også 
taget vore ejendele fra os. 
 
4:12 * Og Ånden sagde atter til mig:  Dræb ham, thi Herren har overgivet ham i dine hænder. 
 
4:13 Se, Herren slår de ugudelige ihjel for at udføre sine retfærdige hensigter.  Det er bedre, at et 
menneske omkommer, end at et helt folk ville synke ned i vantro og omkomme. 
 
4:14 Og da jeg, Nephi, nu havde hørt disse ord, erindrede jeg Herrens ord, som han talte til mig ude i 
ørkenen, da han sagde:  Såfremt dine efterkommere holder mine bud, skal det gå dem godt i det 
forjættede land. 
 
4:15 Ja, jeg tænkte også, at de ikke kunne holde Herrens bud efter Moseloven, medmindre de havde 
loven. 
 
4:16 Jeg vidste også, at loven var skrevet på messingpladerne. 
 
4:17 Endvidere vidste jeg, at Herren af den grund havde overgivet Laban i mine hænder, så at jeg 
kunne komme i besiddelse af pladerne, som han havde befalet. 
 
4:18 Derfor adlød jeg Åndens røst og greb Laban ved håret og afhuggede hans hoved med hans eget 
sværd. 
 
4:19 Og efter at jeg havde afhugget hovedet med hans eget sværd, iførte jeg mig Labans klæder, ja 
allesammen, og jeg spændte hans sværd om mine lænder. 
 
4:20 Og da jeg havde gjort dette, gik jeg til Labans skatkammer.  Og da jeg kom til Labans 
skatkammer, så jeg Labans tjener, som havde nøglerne til skatkammeret, og jeg befalede ham med 
Labans røst, at han skulle følge med mig ind i skatkammeret. 
 
4:21 Og han troede, at jeg var hans herre Laban, thi han så klæderne og ligeledes sværdet, der var 
spændt om mine lænder. 
 
4:22 Og han talte til mig om jødernes ældster, da han vidste, at hans herre Laban havde været ude 
med dem om aftenen. 
 



4:23 Og jeg talte til ham, som om jeg var Laban. 
 
4:24 Og jeg sagde også til ham, at jeg skulle bringe messingpladerne, hvorpå optegnelserne var 
indgraverede, til mine ældre brødre, som var uden for murene 
 
4:25 Og jeg bad ham også følge med mig. 
 
4:26 Og da han troede, at jeg talte om brødrene i menigheden, og at jeg virkelig var den Laban, som 
jeg havde dræbt, fulgte han med mig 
 
4:27 Og han talte mange gange til mig om jødernes ældster, medens jeg gik til mine brødre, som var 
uden for murene. 
 
4:28 Og det skete, at da Laman så mig, blev han meget forskrækket og ligeså Lemuel og Sam.  Og de 
flygtede for mig, for de troede, at det var Laban, og at han havde dræbt mig og nu også forsøgte at 
berøve dem livet. 
 
4:29 * Men jeg råbte til dem, og de hørte mig, og derfor standsede de deres flugt. 
 
4:30 Og det skete, at da Labans tjener så mine brødre, begyndte han at skælve og skulle til at flygte 
fra mig og løbe tilbage til Jerusalems by. 
 
4:31 Og jeg, Nephi, var en mand, der var stor af vækst og desuden havde fået megen styrke af 
Herren; og derfor greb jeg fat i Labans tjener og holdt ham fast, så at han ikke kunne flygte. 
 
4:32 * Og jeg sagde til ham, at hvis han ville lytte til mine ord, ville vi, så sandt som Herren lever, og 
som jeg lever, skåne hans liv, om han ville høre på vore ord. 
 
4:33 Og jeg bedyrede ham endog med en ed, at han ikke behøvede at frygte, men at han ville blive en 
fri mand som vi, dersom han ville følge med os ud i ørkenen. 
 
4:34 Og jeg sagde også til ham:  Sandelig, Herren har befalet os at gøre dette, og burde vi ikke 
omhyggeligt holde Herrens bud?  Hvis du derfor vil drage med os ud i ørkenen til min fader, skal du blive 
regnet som en af os. 
 
4:35 Og det skete, at Zoram, som tjeneren hed, fattede mod ved de ord, jeg talte.  Og han lovede, at 
han ville drage med os ud i ørkenen til min fader.  Og han svor, at han ville være sammen med os fra den 
tid og fremdeles. 
 
4:36 Vi ønskede meget, at han ville blive hos os, for at jøderne intet skulle få at vide om vor flugt ud i 
ørkenen, så at de ikke skulle sætte efter os og tage vort liv. 
 
4:37 * Og da Zoram havde svoret, frygtede vi ikke mere for ham. 
 
4:38 Og det skete, at vi tog messingpladerne samt Labans tjener og vandrede ud i ørkenen, og vi kom 
til vor faders telt. 
 

Kapitel 5 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
5:1 * Og da vi var kommet tilbage til ørkenen til vor fader, blev han fyldt med glæde; min moder 
Sariah blev også usigelig glad, thi hun havde i sandhed sørget for vor skyld. 
 
5:2 Thi hun havde troet, at vi var omkommet i ørkenen, og hun havde også klaget over min fader og 
sagt, at han var en mand, der havde syner, idet hun sagde:  Se, du har ført os ud af vort arveland, og 
mine sønner er ikke mere, og vi omkommer i ørkenen. 



 
5:3 Og på den måde havde min moder beklaget sig over min fader. 
 
5:4 Og det var det, der gjorde, at min fader talte til hende og sagde:  Jeg ved, jeg er en mand som 
har syner; thi dersom jeg ikke havde set disse Guds ting i et syn, da kunne jeg ikke have kendt noget til 
Guds godhed, men ville være blevet i Jerusalem og omkommet med mine brødre. 
 
5:5 Men se, jeg har fået et forjættet land, som jeg glæder mig over; ja, jeg ved også, at Herren vil 
udfri mine sønner af Labans hænder og atter føre dem ned til os i ørkenen. 
 
5:6 Og med sådanne ord trøstede min fader Lehi min moder Sariah angående os, medens vi rejste i 
ørkenen op til Jerusalems land for at hente de jødiske optegnelser. 
 
5:7 og da vi kom tilbage til vor faders telt, se, da blev deres glæde fuldkommen, og min moder blev 
trøstet. 
 
5:8 Og hun sagde:  Nu ved jeg for vist, at Herren har befalet min mand at flygte ud i ørkenen; ja, jeg 
ved også med vished, at Herren har bevaret mine sønner og befriet dem af Labans hænder og givet dem 
magt til at udføre, hvad Herren har befalet dem.  Og således talte hun. 
 
5:9 Og det skete, at de glædede sig såre meget og ofrede slagtoffer og brændoffer til Herren, og de 
opsendte deres tak til Israels Gud. 
 
5:10 Og efter at de havde ydet Israels Gud deres tak, tog min fader Lehi de optegnelser, som var 
skrevet på messingpladerne, og han gennemgik dem fra begyndelsen. 
 
5:11 Og da så han, at de indeholdt de fem Mosebøger, som indeholdt en beretning om verdens 
skabelse og ligeledes om Adam og Eva, vore første forældre; 
 
5:12 og også jødernes optegnelser fra begyndelsen, indtil Zedekias, Judas konge, begyndte at regere; 
 
5:13 og ligeledes de hellige profeters profetier fra begyndelsen lige ned til indledningen af Zedekias's 
regering, samt mange profetier, som udtaltes af Jeremias. 
 
5:14 Og det skete, at min fader Lehi også fandt på messingpladerne et slægtregister over sine fædre, 
hvorved han lærte, at han nedstammede fra Josef, ja, den Josef, som var Jakobs søn, og som blev solgt 
til Ægypten og blev bevaret ved Herrens hånd, så han kunne frelse sin fader Jakob og hele dennes hus 
fra at omkomme af sult. 
 
5:15 Og de blev ligeledes ført ud af fangenskabet og af Ægyptens land af den samme Gud, som 
havde bevaret dem. 
 
5:16 Og således opdagede min fader Lehi sine forfædres slægtregister.  Og Laban var også en 
efterkommer af Josef, af hvilken grund han og hans brødre havde opbevaret disse optegnelser. 
 
5:17 Og da nu min fader så alt dette, blev han fyldt af Ånden og begyndte at profetere om sin slægt, 
 
5:18 at disse messingplader skulle komme ud til alle slægter, stammer, tungemål og folk, der var af 
hans slægt. 
 
5:19 Derfor sagde han, at disse messingplader aldrig skulle forgå, og de skulle heller ikke fordunkles 
med tiden.  Og han profeterede meget angående sin slægt. 
 
5:20 Og det skete, at jeg og min fader hidtil havde holdt de befalinger, som Herren havde givet os. 
 



5:21 Og vi var kommet i besiddelse af optegnelserne, som Herren havde befalet os og gået dem 
igennem og fundet ud af, at de var ønskværdige, ja tilmed af så stor værdi for os, at vi ved hjælp af dem 
kunne bevare Herrens bud for vore børn. 
 
5:22 Derfor var det Herrens visdom, at vi skulle tage dem med os på vor vandring gennem ørkenen til 
det forjættede land. 
 

Kapitel 6 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
6:1 Og jeg, Nephi, skriver ikke mine fædres slægtregister i denne del af min optegnelse; jeg vil heller 
ikke nogensinde skrive det på disse plader, som jeg nu skriver på; thi det er skrevet i den optegnelse, 
som er blevet ført af min fader, hvorfor jeg ikke skriver det i dette værk. 
 
6:2 Thi det er nok for mig at sige, at vi nedstammer fra Josef. 
 
6:3 Og det har ingen betydning, om jeg ikke laver en så fuldstændig fortegnelse over alt det, der 
angår min fader; thi det kan ikke skrives på disse plader, da jeg ønsker plads til at skrive om det, som 
hører Gud til. 
 
6:4 Thi min hele hensigt er at kunne overtale mennesker til at komme til Abrahams Gud og Isaks Gud 
og Jakobs Gud, og blive frelst 
 
6:5 Af den grund skriver jeg ikke det, der behager verden, men kun det, der behager Gud og dem, 
som ikke er af verden. 
 
6:6 Jeg vil derfor give mine efterkommere befaling om, at de ikke skal fylde disse plader med ting, 
som er uden værdi for menneskene. 
 

Kapitel 7 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
7:1 Og nu ønsker jeg, at I skal vide, at efter at min fader Lehi havde endt sine profetier om sin slægt, 
skete det, at Herren atter talte til ham og sagde, at det ikke var passende for ham, Lehi, at han alene 
skulle bringe sin familie ud i ørkenen, men at hans sønner skulle tage døtre til hustruer, så at de kunne 
oprejse sæd til Herren i det forjættede land. 
 
7:2 Og det skete, at Herren befalede ham, at jeg, Nephi, og mine brødre atter skulle drage tilbage til 
Jerusalems land og bringe Ishmael og hans familie ud i ørkenen. 
 
7:3 Og det begav sig, at jeg, Nephi, atter drog sammen med mine brødre ud i ørkenen for at drage op 
til Jerusalem. 
 
7:4 * Og vi gik til Ishmaels hus, og vi fandt nåde for Ishmaels øjne, så vi kunne tale Herrens ord til 
ham. 
 
7:5 * Og Herren blødgjorde Ishmael og hans husstands hjerte, så at de tog med os ud i ørkenen til 
vor faders telt. 
 
7:6 Og se, det skete, medens vi drog om i ørkenen, at Laman og Lemuel samt to af Ishmaels døtre 
og de to Ishmaels sønner sammen med deres familier satte sig op imod os, ja, imod mig, Nephi, og mod 
Sam samt deres fader, Ishmael, og hans hustru og hendes tre andre døtre. 
 
7:7 * Og se, under denne opstand ønskede de at vende tilbage til Jerusalems land. 
 



7:8 Og jeg, Nephi, var meget bedrøvet over deres hårdhjertethed; derfor talte jeg til dem, ja til Laman 
og Lemuel og sagde:  Se, I er mine ældre brødre, og hvordan kan det være, at I er så hårdhjertede og så 
forblindede i sindet, at det er nødvendigt, at jeg, jeres yngre broder, må tale til jer og sætte jer et 
eksempel? 
 
7:9 Hvordan kan det være, at I ikke har lyttet til Herrens ord? 
 
7:10 Hvordan kan det være, at I glemmer, at I har set en Herrens engel 
 
7:11 Ja, hvordan kan det være, at I har glemt de store ting, Herren har gjort for os, da han friede os ud 
af labans hænder og gav os lov til at få optegnelsen? 
 
7:12 Ja, hvordan kan det være, at I har glemt, at Herren er i stand til at gøre alt efter sin vilje for 
menneskene, om de blot har tro på ham; lad os derfor være tro mod ham. 
 
7:13 Og dersom vi således er tro mod ham, skal vi få det forjættede land; og I vil erfare i den 
kommende tid, at Herrens ord angående Jerusalems ødelæggelse vil blive opfyldt; thi hvad Herren har 
talt angående Jerusalems ødelæggelse vil blive opfyldt. 
 
7:14 Thi se, Herrens ånd vil snart høre op med at virke på dem; thi se, de har forkastet profeterne, og 
Jeremias har de kastet i fængsel, og de har prøvet på at berøve min fader livet, så at de har fået ham 
drevet ud af landet. 
 
7:15 Jeg siger jer, at hvis I vender tilbage til Jerusalem, da vil I også omkomme sammen med dem.  
Og om I nu har truffet dette valg, da gå op til det land og kom de ord ihu, som jeg sagde til jer, at om I går, 
vil I også omkomme; thi således driver Herrens ånd mig til at tale. 
 
7:16 * Og da jeg, Nephi, havde talt disse ord til mine brødre, blev de vrede på mig.  Og det skete, at de 
lagde hånd på mig, thi se, de var meget vrede, og de bandt mig med reb, for de forsøgte at tage mit liv, 
så at de kunne efterlade mig i ørkenen til at fortæres af vilde dyr. 
 
7:17 Men det skete, at jeg bad til Herren og sagde:  O, Herre!  ifølge min tro på dig, vil du udfri mig af 
mine brødres hænder, ja give mig styrke til at bryde disse bånd, som jeg er bundet med. 
 
7:18 Og det skete, da jeg havde sagt disse ord, se, da blev båndene løst af mine hænder og fødder, 
og jeg stod for mine brødre, og jeg talte til dem igen. 
 
7:19 Og det skete, at de atter blev vrede på mig og ville lægge hånd på mig, men en af Ishmaels 
døtre, hendes moder og en af Ishmaels sønner talte min sag for mine brødre, så at de blev bløde om 
hjertet og holdt op med at stræbe mig efter livet. 
 
7:20 * Og de var bedrøvede over deres ondskab, og de faldt på knæ for mig og bad mig tilgive dem for 
det, de havde gjort imod mig. 
 
7:21 * Og jeg tilgav oprigtigt alt det, de havde gjort, og jeg formanede dem til at bede Herren, deres 
Gud, om tilgivelse.  Og det skete, at de gjorde så.  Og efter at de havde bedt til Herren, fortsatte vi vor 
rejse til vor faders telt. 
 
7:22 * Og vi kom til vor faders telt.  Og efter at jeg og mine brødre samt hele Ishmaels hus var kommet 
til min faders telt, takkede de Herren, deres Gud.  Og de bragte ham takoffer og brændoffer. 
 

Kapitel 8 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
8:1 Og det skete, at vi havde samlet alle slags frø, både af korn og af frugt. 
 



8:2 * Og medens min fader endnu var i ørkenen, skete det, at han talte til os og sagde:  Se, jeg har 
haft en drøm, eller med andre ord, jeg har set et syn. 
 
8:3 Og se, på grund af de ting, jeg har set, har jeg grund til at glæde mig i Herren over Nephi og også 
over Sam; thi jeg har grund til at formode, at de, såvel som mange af deres efterkommere, vil blive frelst. 
 
8:4 Men se, Laman og Lemuel, jeg nærer stor bekymring for jer; thi jeg syntes, jeg i min drøm så en 
mørk og uhyggelig ørken. 
 
8:5 * Og jeg så en mand, og han var iført en hvid kjortel, og han kom og stod foran mig. 
 
8:6 Og det skete, at han talte til mig og bød mig følge sig. 
 
8:7 * Og da jeg fulgte ham, skete det, at jeg så, at jeg var i en mørk og uhyggelig ørken. 
 
8:8 Og efter at jeg havde vandret omkring i mørke i mange timer, begyndte jeg at bede til Herren, om 
han ville forbarme sig over mig for hans store og milde barmhjertigheds skyld. 
 
8:9 * Og efter at jeg havde bedt til Herren, så jeg en stor og udstrakt mark. 
 
8:10 Og jeg så et træ, hvis frugt var eftertragtelsesværdig, og som gjorde mennesket lykkelig. 
 
8:11 Og det skete, at jeg gik hen og spiste af frugten, og jeg fandt, at den var overordentlig sød, 
sødere end nogen anden, jeg nogensinde for havde smagt.  Jeg så også at frugten var hvid, ja dens 
hvidhed overgik alt, hvad jeg nogensinde tidligere havde set. 
 
8:12 Og da jeg spiste af frugten, fyldte den min sjæl med ubeskrivelig stor glæde; derfor begyndte jeg 
at ønske, at min familie også skulle nyde deraf, for jeg vidste, at den var mere attråværdig end al anden 
frugt. 
 
8:13 Og medens jeg så mig omkring for at se, om jeg ikke kunne få øje på min familie, så jeg et 
vandløb, og det flød forbi nær det træ, af hvis frugt jeg havde nydt. 
 
8:14 Og jeg så mig om for at se, hvorfra det kom, og jeg så dets udspring et lille stykke vej borte, og 
ved udspringet så jeg jeres moder sammen med Sam og Nephi, og de stod, som om de ikke vidste, hvor 
de skulle gå hen. 
 
8:15 * Og jeg vinkede til dem, og jeg sagde også til dem med høj røst, at de skulle komme hen til mig 
og nyde af den frugt, som var mere ønskværdig end al anden frugt. 
 
8:16 * Og de kom hen til mig og nød også af frugten. 
 
8:17 * Og jeg ønskede, at Laman og Lemuel også skulle komme og nyde af frugten; derfor rettede jeg 
blikket mod Rodens udspring, så jeg måske kunne få øje på dem. 
 
8:18 * Og jeg så dem, men de ville ikke komme hen til mig og spise af frugten. 
 
8:19 Og jeg så en jernstang, og den strakte sig langs med flodens bred og førte til træet, hvor jeg stod. 
 
8:20 Og jeg så også en lige og snæver sti, som løb langs med jernstangen lige til træt, hvor jeg stod, 
og den førte også forbi flodens udspring til en stor og udstrakt mark, som om det havde været en verden. 
 
8:21 Og jeg så utallige folkeskarer, hvoraf mange trængte sig frem for at komme til den sti, der førte til 
træet, hvor jeg stod. 
 
8:22 Og det skete, at de kom og begyndte at følge stien, som førte til træet. 



 
8:23 Og det skete, at der opstod en mørk tåge, ja et umådelig tæt mørke, så at endog de, der var 
begyndt at gå på stien, for vild og blev borte. 
 
8:24 Og det begav sig, at jeg så andre trænge sig frem, og de kom og fik fat på enden af jernstangen, 
og de trængte sig frem gennem den tætte tåge og holdt fast ved jernstangen, lige til de kom hen og 
kunne nyde af træets frugt. 
 
8:25 Og efter at de havde spist af træets frugt, så de sig omkring, som om de var skamfulde. 
 
8:26 Og jeg så mig også omkring og opdagede på den anden side af floden en stor og rummelig 
bygning, og den stod ligesom i luften, højt over jorden. 
 
8:27 Og den var fyldt med folk, både gamle og unge, både mænd og kvinder, og deres påklædning var 
meget fin, og de stod og spottede og pegede fingre ad dem, der var kommet og som havde nydt af 
frugten. 
 
8:28 Og efter at de havde smagt frugten, skammede de sig for dem, som hånede dem, og de gik på 
forbudne stier og gik fortabt. 
 
8:29 Og jeg, Nephi, skriver nu ikke alle min faders ord. 
 
8:30 Men for at skrive i korthed, så han andre skarer trænge sig frem, og de kom og tog fat i enden af 
jernstangen, og de trængte sig frem og holdt stadig fast ved jernstangen, indtil de kom og faldt ned, og de 
spiste af træets frugt. 
 
8:31 Og han så nu også andre skarer, der famlede sig frem mod den store og rummelige bygning. 
 
8:32 Og det hændte, at mange druknede i kildens dyb, og han tabte mange af syne, da de vandrede 
på fremmede veje. 
 
8:33 Og stor var folkemængden, som gik ind i den sælsomme bygning.  Og efter at de var kommet ind 
i bygningen, pegede de med foragt fingre ad mig og ad dem, der også spiste af frugten, men vi ænsede 
dem ikke. 
 
8:34 Thi så mange, som ænsede dem, fortabtes.  Det er min faders ord. 
 
8:35 Og Laman og Lemuel spiste ikke af frugten, sagde min fader. 
 
8:36 * Og efter at min fader havde talt alle disse ord om sin drøm eller sit syn, hvilke var mange, sagde 
han til os, at han, på grund af det, han havde set i et syn, nærede stor bekymring for Laman og Lemuel, 
ja han frygtede for, at de ville blive udstødt af Herrens nærværelse. 
 
8:37 Og han formanede dem da med en øm faders hele kærlighed til at give agt på hans ord, så at 
Herren måske ville forbarme sig over dem og ikke vise dem bort; ja, således prædikede min fader for 
dem. 
 
8:38 Og efter at han havde prædiket for dem og også profeteret for dem om mange ting, bad han dem 
om at holde Herrens befalinger, og han holdt op med at tale til dem. 
 

Kapitel 9 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
9:1 Og alt dette så, hørte og talte min fader, medens han boede i et telt i Lemuels dal og også meget 
andet, som ikke kan skrives på disse plader. 
 



9:2 Og som jeg før har sagt om disse plader, se, det er ikke de plader, hvorpå jeg skriver en 
fuldstændig beretning om mit folks historie; thi de plader, hvorpå jeg nedskriver en fuldstændig beretning 
om mit folk, har jeg givet Nephis navn; derfor kaldes de Nephis plader efter mit eget navn, og disse plader 
kaldes også Nephis plader. 
 
9:3 Jeg har ikke desto mindre fået befaling af Herren til at lave disse plader i den specielle hensigt, at 
der skulle graveres en beretning på dem om mit folks religiøse virksomhed. 
 
9:4 På de andre plader skulle der skrives en beretning om kongernes regering og om mit folks krige 
og uroligheder; derfor skal disse plader hovedsageligt handle om den religiøse virksomhed, og de andre 
plader er for størstedelen om kongernes regering, om krigene og urolighederne blandt mit folk. 
 
9:5 Derfor har Herren befalet mig at lave disse plader for ham i hans vise øjemed, som jeg ikke 
kender til. 
 
9:6 Men Herren kender alt fra begyndelsen, og derfor åbner han en udvej til at fuldbyrde alle sine 
gerninger blandt menneskene; thi se, han har al magt til at fuldbyrde alle sine ord.  Og således er det.  
Amen. 
 

Kapitel 10 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
10:1 Og jeg, Nephi, skrider nu til at berette på disse plader om mine handlinger, min regering og min 
religiøse virksomhed, men for at fortsætte min beretning må jeg tale noget om det, som angår min fader 
og mine brødre. 
 
10:2 Thi se, det skete efter at min fader var holdt op med at tale om indholdet af sin drøm og med at 
formane mine brødre til al flid, talte han til dem om jøderne - 
 
10:3 at, efter at de, tillige med den store by Jerusalem skulle ødelægges og mange blive bortført i 
fangenskab til Babylon, skulle de dog vende tilbage igen i Herrens egen bestemte tid, ja, føres tilbage af 
fangenskab, og efter at de er blevet ført ud af fangenskab, skal de atter komme i besiddelse af deres 
arveland. 
 
10:4 Ja, seks hundrede år fra den tid, da min fader forlod Jerusalem, skulle Gud Herren oprejse en 
profet blandt jøderne, ja, en Messias, eller med andre ord, en verdens Frelser. 
 
10:5 Og han talte ligeledes om profeterne, om hvor mange, der havde vidnet om disse ting om denne 
Messias, som han havde talt om, eller denne verdens Forløser. 
 
10:6 Thi hele menneskeheden var i en fortabt og falden tilstand og ville altid være det, medmindre de 
ville forlade sig på denne Forløser. 
 
10:7 Og han talte også om en profet, der skulle komme førend Messias, for at berede Herrens vej - 
 
10:8 Ja, at han skulle gå ud og råbe i ørkenen:  Bered Herrens vej, gør hans stier rette; thi der står en 
iblandt jer, som I ikke kender, og han er mætigere end jeg, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.  
Og min fader talte meget angående dette. 
 
10:9 Og min fader sagde, at han skulle døbe i Bethabara hinsides Jordan, og han sagde også, at han 
skulle døbe med vand, at han endog skulle døbe Messias med vand. 
 
10:10 Og efter at han havde døbt Messias med vand, skulle han se og vidne om, at han havde døbt det 
Guds Lam, der skulle borttage verdens synder. 
 



10:11 Og det skete, at da min fader havde sagt disse ord, talte han til mine brødre om evangeliet, der 
skulle prædikes blandt jøderne, og om hvorledes jøderne ville nedsynke i vantro og efter at Messias, som 
skulle komme, var blevet slået ihjel af jøderne, skulle han opstå fra de døde, og han skulle åbenbare sig 
ved den Helligånd for ikke-jøderne 
 
10:12 Ja, min fader talte også meget angående ikke-jøderne og ligeledes om Israels hus, at de skulle 
lignes ved et oliventræ, hvis grene ville blive brækket af og spredt over hele jorden 
 
10:13 Derfor, sagde han, måtte det nødvendigvis ske, at vi i endrægtighed skulle føres til det forjættede 
land for at opfylde Herrens ord, som siger, at vi vil blive spredt over hele jorden 
 
10:14 Og efter at Israels hus var blevet spredt, skulle det atter samles, ja efter at ikke-jøderne havde 
modtaget evangeliets fylde, skulle oliventræts naturlige grene eller resten af Israels hus indpodes eller 
komme til kundskab om den sande messias, deres Herre og Forløser 
 
10:15 Og således profeterede min fader og talte til mine brødre, og ligeledes talte han om mange andre 
ting, som jeg ikke skriver i denne bog; thi i min anden bog har jeg skrevet så meget deraf, som var tjenligt 
for mig 
 
10:16 Og alt det, som jeg har talt om, skete, medens min fader boede i et telt i Lemuels dal. 
 
10:17 Og det begav sig, efter at jeg, Nephi, havde hørt alle min faders ord om det, som han så i et syn 
og ligeledes om det, han talte ved den Helligånds kraft, hvilken kraft han fik ved troen på Guds Søn -- og 
Guds Søn var den Messias, der skulle komme -- ønskede jeg, Nephi, at jeg også måtte se og høre og 
fatte disse ting ved den Helligånds kraft, som er en Guds gave til alle dem, der flittigt søger ham såvel i 
fordums tid som på den tid, da han åbenbarer sig for menneskene 
 
10:18 Thi han er den samme i går, i dag og for evigt, og vejen er beredt for alle mennesker fra verdens 
begyndelse, dersom de omvender sig og kommer til ham 
 
10:19 Thi den, der flittigt søger, skal finde, og Guds hemmeligheder skal åbenbares for dem ved den 
Helligånds kraft lige så vel nu som i gamle dage, og som i gamle dage således også i de kommende 
dage; thi Herrens veje er samme evige kredsløb. 
 
10:20 Kom derfor ihu, o menneske, at for alle dine gerninger vil du blive stillet overfor dommen 
 
10:21 Derfor, der som I har prøvet på at gøre ondt i jeres prøvelses dage, da bliver I fundet urene for 
Guds domstol, og intet urent kan bo hos Gud, og derfor vil I blive forkastet for evigt. 
 
10:22 Og den Helligånd giver mig myndighed til at tale om disse ting, men ikke til at fornægte dem. 
 

Kapitel 11 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
11:1 * Thi jeg ønskede at få kundskab om det, min fader havde set, og da jeg troede, at Herren kunne 
tilkendegive det for mig, blev jeg, medens jeg sad og overvejede det i mit hjerte, bortført af Herrens ånd, 
ja, til et meget højt bjerg, som jeg aldrig før havde set, og som jeg aldrig før havde sat min fod på 
 
11:2 Og Ånden sagde til mig:  Hvad ønsker du? 
 
11:3 Og jeg sagde:  Jeg ønsker at se det, som min fader så 
 
11:4 Og Ånden sagde til mig:  Tror du, at din fader så det træ, som han har talt om? 
 
11:5 Og jeg sagde:  Ja, du ved, at jeg tror på alle min faders ord 
 



11:6 Og da jeg havde talt disse ord, råbte Ånden med høj røst og sagde Hosianna, lovet være Herren, 
den allerhøjeste Gud; thi han er Gud over al jorden, ja over alle, og velsignet er du, Nephi, fordi du tror på 
den højeste Guds Søn, og derfor skal du få at se det, som du ønsker 
 
11:7 Og se, dette skal gives dig til et tegn:  efter at du har set træet, som bar den frugt, som din fader 
smagte, skal du også se en mand stige ned fra himlen, og ham skal du beskue, og efter at du har set 
ham, skal du bære vidnesbyrd om, at han er Guds Søn 
 
11:8 Og det skete, at Ånden sagde til mig:  Se!  Og jeg så og beskuede et træ, og det lignede det træ, 
som min fader havde set, og dets skønhed overgik, ja, var langt større end al anden skønhed; og dets 
hvidhed overgik nyfalden snes hvidhed 
 
11:9 * Og efter at jeg havde set træet, sagde jeg til Ånden:  Jeg ser, at du har vist mig det træ, som er 
dyrebarere end alt. 
 
11:10 Og han sagde til mig:  Hvad ønsker du? 
 
11:11 Og jeg sagde til ham:  At kende betydningen deraf; thi jeg talte til ham, som et menneske taler; thi 
jeg så, at han var i et menneskes skikkelse, og dog vidste jeg, at det var Herrens ånd, og han talte til mig, 
som et menneske taler med et andet. 
 
11:12 * Og han sagde til mig:  Se!  Og jeg så mig omkring for at se ham, og jeg så ham ikke, for han var 
forsvundet for mine øjne 
 
11:13 Og det skete, at jeg så den store by Jerusalem og andre byer.  Og jeg så byen Nazareth, og i 
byen Nazareth så jeg en jomfru, og hun var overordentlig skøn og hvid. 
 
11:14 * Og jeg så himlene åbne sig, og en engel kom ned og stod foran mig og sagde til mig:  Nephi, 
hvad ser du? 
 
11:15 Og jeg sagde til ham:  Jeg ser en jomfru, som er skønnere og dejligere end alle andre jomfruer. 
 
11:16 Og han sagde til mig:  Fatter du Guds nåde? 
 
11:17 Og jeg sagde til ham:  Jeg ved, han elsker sine børn, men jeg fatter ikke alle tings betydning. 
 
11:18 Og han sagde til mig:  Se, jomfruen, som du ser, er Guds Søns moder efter kødets vis 
 
11:19 Og det skete, at jeg så; hun blev bortført i Ånden, og efter at hun havde været bortført i Ånden for 
en tid, talte engelen til mig og sagde:  Se! 
 
11:20 Og jeg så jomfruen igen med et barn i armene. 
 
11:21 Og engelen sagde til mig:  Se, det Guds Lam, ja, den evige Faders Søn!  Forstår du betydningen 
af det træ, din fader så? 
 
11:22 Og jeg svarede ham og sagde:  Ja, det er Guds kærlighed, der udgydes i menneskenes børns 
hjerter; det er derfor det mest ønskværdige af alt. 
 
11:23 Og han talte til mig og sagde:  Ja, det, som glæder sjælen mest. 
 
11:24 Og efter at han havde talt disse ord, sagde han til mig:  Se!  Og jeg så Guds Søn gå ud blandt 
menneskene, og jeg så mange falde ned for hans fødder og tilbede ham. 
 



11:25 Og det begav sig, at jeg så, at jernstangen, som min fader havde set, var Guds ord, der førte til 
det levende vands kilde eller til livets træ, hvilket vand er et sindbillede på Guds kærlighed; og jeg så 
også, at livets træ var et sindbillede på Guds kærlighed. 
 
11:26 Og engelen sagde atter til mig:  Se og betragt Guds nåde! 
 
11:27 Og jeg så og skuede verdens Forløser, som min fader havde talt om, og jeg så også profeten, 
som skulle berede vejen for ham og det Guds Lam gik frem og blev døbt af ham, og efter at han var 
blevet døbt, så jeg himlene åbne sig og den Helligånd komme ned fra himlen og hvile på ham i en dues 
skikkelse. 
 
11:28 Og jeg så, at han gik frem og tjente folket med kraft og stor herlighed; og skarer samledes for at 
høre ham, og jeg så, at de drev ham ud fra sig. 
 
11:29 Og jeg så også tolv andre som fulgte ham.  Og det skete, at de blev bortrykket i Ånden for øjnene 
af mig, og jeg så dem ikke mere. 
 
11:30 Og det skete, at engelen atter talte til mig og sagde:  Se!  Og jeg så atter himlene åbne sig, og jeg 
så engle stige ned til menneskenes børn; og de betjente dem. 
 
11:31 Og han talte atter til mig og sagde:  Se!  Og jeg så Guds Lam gå omkring blandt menneskenes 
børn.  Og jeg så mængder af mennesker, der var syge, og som led af allehånde svagheder og af djævle 
og urene ånder; og engelen talte til mig og viste mig alt dette.  Og de blev helbredt ved Guds Lams kraft, 
og djævlene og de urene ånder blev uddrevet. 
 
11:32 * Og engelen talte atter til mig og sagde:  Se!  Og jeg så det Guds Lam, at han blev grebet af 
folket, ja, den evige Guds Søn blev dømt af verden, og jeg så det og bærer vidnesbyrd derom. 
 
11:33 Og jeg, Nephi, så, at han blev løftet op på et kors og slået ihjel for verdens synder. 
 
11:34 Og efter at han var slået ihjel, så jeg jordens folkeskarer samles for at stride mod Lammets 
apostle; thi således blev de tolv kaldt af Herrens engel. 
 
11:35 Og jordens folkeskarer var samlet sammen, og jeg så, at de var i en stor og rummelig bygning, 
der lignede den bygning, som min fader så.  Og Herrens engel talte atter til mig og sagde:  Se verden og 
dens visdom, ja, se, Israels hus er kommet sammen for at stride mod Lammets tolv apostle. 
 
11:36 * Og jeg så og bærer vindesbyrd derom, at den store og rummelige bygning var verdens stolthed; 
og den faldt, og dens fald var meget stort.  Og Herrens engel talte atter til mig og sagde:  Således vil alle 
slægter, stammer, tungemål og folk, der strider mod Lammets tolv apostle, gå til grunde 
 

Kapitel 12 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
12:1 Og det skete, at engelen sagde til mig:  Se dit afkom og ligeså dine brødres afkom.  Og jeg så og 
skuede det forjættede land, og jeg så store folkeskarer, ja, de var så talrige som havets sand. 
 
12:2 * Og jeg så store skarer samlet til kamp, den ene mod den anden, og jeg så krige og hørte rygter 
om krige og stor blodsudgydelse ved sværdet blandt mit folk. 
 
12:3 * Og jeg så, at der herskede krig og splid i landet gennem mange slægtled, og jeg så mange 
byer, ja, så mange, at jeg ikke talte dem. 
 
12:4 Og det skete, at jeg så et tæt mørke over det forjættede land, og jeg så lyn og hørte torden og 
jordskælv og al slags kraftig støj, og jeg så, at jorden og klipperne revnede og bjergene styrtede sammen, 



og jeg så jordens sletter blive brudt op og mange byer synke, og jeg så, at mange blev fortæret af ild, og 
jeg så at mange styrtede til jorden på grund af rystelserne. 
 
12:5 Og det skete, efter at jeg havde set disse ting, at jeg så den mørke tåge forsvinde fra jordens 
overflade, og jeg så store mængder, der var faldet om under Herrens store og forfærdelige straffedomme. 
 
12:6 Og jeg så himlene åbne sig og det Guds Lam komme ned fra himlen, og han kom og viste sig for 
folket. 
 
12:7 Og jeg så også og bevidner, at den Helligånd faldt på tolv andre, og de blev ordineret af Gud og 
udvalgt. 
 
12:8 Og engelen talte til mig og sagde:  Se Lammets tolv disciple, der er valgt til at virke blandt din 
slægt. 
 
12:9 Og han sagde til mig:  Husker du Lammets tolv apostle?  Det er dem, der skal dømme de tolv 
Israels stammer; derfor skal de tolv Guds tjenere af dit afkom dømmes af dem; thi I er af Israels hus. 
 
12:10 Og disse tolv Guds tjenere, som du ser, skal dømme dit afkom.  Og se, de er retfærdige til evig 
tid; thi på grund af deres tro på Guds Lam er deres klæder gjort hvide i hans blod. 
 
12:11 Og engelen sagde til mig:  Se!  Og jeg så de tre slægter hensove i retfærdighed, og deres klæder 
var hvide ligesom Guds Lam.  Og engelen sagde til mig:  Disse er gjort hvide i Lammets blod som følge af 
deres tro på ham. 
 
12:12 Og jeg, Nephi, så at også mange af fjerde generation, der gik bort i retfærdighed. 
 
12:13 * Og jeg så jordens folkeskarer samlet. 
 
12:14 Og engelen sagde til mig:  Se dit afkom og dine brødres afkom. 
 
12:15 * Og jeg så og skuede det folk, der var af mit afkom, samlet i store skarer imod mine brødres 
afkom, og de var samlet til krig. 
 
12:16 Og engelen talte til mig og sagde:  Se, kilden med det urene vand, som din fader så, ja, floden, 
som han talte om og dens dyb, er helvedes dyb. 
 
12:17 Og mørkets tåge er djævelens fristelser, som forblinder menneskenes børns øjne, forhærder 
deres hjerter og fører dem bort på brede veje, så at de omkommer og fortabes. 
 
12:18 Og den store og rummelige bygning, som din fader så, er menneskenes stolthed og tomme 
indbildninger.  Og et stort og forfærdeligt svælg adskiller dem, ja, endog fra den evige Guds 
retfærdigheds ord, og Messias, som er det Guds Lam, om hvem den Helligånd bærer vidnesbyrd fra 
verdens begyndelse og til nærværende tid og fra nu og i al evighed. 
 
12:19 Og medens engelen talte disse ord, så jeg, at mine brødres afkom kæmpede mod mine 
efterkommere, som engelen havde sagt, og på grund af mit afkoms stolthed og djævelens fristelser så 
jeg, at mine brødres afkom overvandt mine efterkommere. 
 
12:20 Og det skete, at jeg så, at folket af mine brødres afkom havde overvundet mit afkom, og de drog i 
store skarer hen over landet. 
 
12:21 Og jeg så dem samlet i store skarer, og jeg så, at der var krig og hørte rygter om krig mellem 
dem; og under krige og rygter om krige så jeg mange slægter hensove. 
 
12:22 Og engelen sagde til mig:  Se, de vil nedsynke i vantro. 



 
 
12:23 Og jeg så, efter at de var sunket ned i vantro, at de blev et mørkt, afskyeligt og urent folk, fuldt af 
dovenskab og allehånde vederstyggeligheder. 
 

Kapitel 13 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
13:1 Og det skete, at engelen talte til mig og sagde:  Se!  Og jeg så mange folk og riger. 
 
13:2 Og engelen sagde til mig:  Hvad ser du?  Og jeg sagde:  Jeg ser mange folk og riger. 
 
13:3 Og han sagde til mig:  Det er de ikke-jødiske nationer og deres riger. 
 
13:4 Og jeg så blandt disse nationer grundvolden til en stor kirke. 
 
13:5 Og engelen sagde til mig:  Se grundvolden til en kirke, som er vederstyggeligere end alle andre 
kirker, som ihjelslår Guds hellige, ja, og piner dem og holder dem nede og lægger et jernåg på dem og 
fører dem i trældom. 
 
13:6 * Og således så jeg denne store og vederstyggelige kirke, og jeg så, at djævelen var dens 
grundvold. 
 
13:7 Og jeg så også guld, sølv og silke og skarlagen, fint linned og kostbare klæder, og jeg så mange 
skøger. 
 
13:8 Og engelen talte til mig og sagde:  Se, guldet og sølvet, silken og skarlagenet og det fine linned 
og de kostbare klæder og skøgerne er denne store og vederstyggelige kirkes lyst. 
 
13:9 Og for at opnå verdens ros fører den Guds hellige i fangenskab og lader dem gå til grunde. 
 
13:10 Og det skete, at jeg så mange vande, og de skilte folkene fra mine brødres afkom. 
 
13:11 * Og englen sagde til mig:  Se, Guds vrede er over dine brødres afkom. 
 
13:12 Og jeg så, og se, der var iblandt folkene en mand, som var skilt fra mine brødres afkom ved de 
mange vande, og jeg så, at Guds ånd kom ned og virkede på manden, og han drog over de mange 
vande lige til mine brødres afkom, som var i det forjættede land. 
 
13:13 * Og jeg så, at Guds ånd virkede på andre folk, og de kom ud af fangenskab og drog over de 
mange vande. 
 
13:14 Og det skete, at jeg så store skarer af ikke-jøder i det forjættede land, og jeg så, at Guds vrede 
var over mine brødres afkom, og de blev spredt af disse og blev slået. 
 
13:15 Og jeg så, at Herrens ånd var over ikke-jøderne, og de havde fremgang og fik landet i arv, og jeg 
så, at de var hvide og meget smukke og lyse ligesom mit ifolk før dets udryddelse. 
 
13:16 Og det skete, at jeg, Nephi, så, at folkene, der var kommet ud af trældom, ydmygede sig for 
Herren, og Herrens kraft var med dem. 
 
13:17 Og jeg så, at nationerne, hvorfra de stammede var samlet på vand og på land for at føre krig mod 
dem. 
 
13:18 Og jeg så, at Guds kraft var med dem, og at Guds vrede var over alle, som havde samlet sig til 
kamp mod dem. 



13:19 Og jeg, Nephi, så, at ikke-jøderne, der var kommet ud af fangenskab, blev udfriet af alle andre 
folks hænder ved Guds kraft. 
 
13:20 Og det skete, at jeg, Nephi, så, at de trivedes i landet, og jeg så en bog, der blev spredt blandt 
dem. 
 
13:21 Og engelen sagde til mig:  Kender du betydningen af bogen? 
 
13:22 Og jeg sagde:  Jeg kender den Ikke. 
 
13:23 Og han sagde:  Se, den kommer ud af en jødes mund; og jeg, Nephi, så den, og han sagde til 
mig:  Bogen, som du ser, er en beretning om jøderne og indeholder Herrens pagter, som han har gjort 
med Israels hus; og den indeholder også mange af de hellige profeters forudsigelser; og det er en 
beretning, der ligner den, som er graveret på messingpladerne med undtagelse af, at der ikke er så 
mange; ikke desto mindre indeholder de Herrens pagter, som han har gjort med Israels hus, hvorfor de er 
af stor værdi for folkene. 
 
13:24 Og Herrens engel sagde til mig:  Du har set, at bogen kom ud af en jødes mund, og da den kom 
ud af jødens mund, indeholdt den Herrens evangelium i al tydelighed, og de tolv apostle bærer 
vidnesbyrd om Herren, og de bærer vidnesbyrd i overensstemmelse med sandheden, der er i Guds Lam. 
 
13:25 Derfor udgår disse ting uforfalskede fra jøderne til nationerne i overensstemmelse med 
sandheden, som er i Gud 
 
13:26 Og efter at de udgår ved Lammets tolv apostles hænder fra jøderne til ikke-jøderne, ser du 
grundvolden til en stor og vederstyggelig kirke, der er vederstyggeligere end alle andre kirker; thi se, de 
har borttaget mange dele af Lammets evangelium, der er tydelige og meget dyrebare, og de har også 
borttaget mange af Herrens pagter. 
 
13:27 Og alt dette har de gjort for at forvanske Herrens rette veje, så at de kunne forblinde 
menneskenes øjne og forhærde deres hjerter. 
 
13:28 Du ser derfor, at efter at bogen er gået gennem den store og vederstyggelige kirkes hænder, er 
der fjernet mange tydelige og ypperlige ting fra bogen, som er Guds Lams bog. 
 
13:29 Og efter at disse tydelige og vigtige ting er fjernet, går den ud til alle de ikke-jødiske nationer; og 
efter at den er udgået til alle disse nationer, ja, endog på den anden side de mange vande, som du har 
set, sammen med de ikke-jøder, som er kommet ud af fangenskab, ser du, at på grund af de mange 
tydelige og vigtige ting, som er blevet taget ud af bogen, og som var tydelige at forstå for menneskene i 
overensstemmelse med den klarhed, som findes hos Guds Lam -- på grund af de ting, der er taget bort af 
Lammets evangelium, er der mange, der snubler, ja så meget, at Satan får stor magt over dem. 
 
13:30 Ikke desto mindre ser du, at Gud Herren ikke vil give de ikke-jøder, der er kommet ud af 
fangenskab og som ved Guds kraft er blevet ophøjet over alle andre folkeslag i landet, som er udvalgt 
fremfor alle andre lande, og som er det land, som Gud Herren har gjort pagt med ved din fader, at hans 
afkom skulle have som arveland, lov til helt at tilintetgøre blandingen af dit afkom, som er mellem dine 
brødre. 
 
13:31 Han vil heller ikke tilstede, at folkene skal udrydde dine brødres afkom. 
 
13:32 Gud Herren vil heller ikke tilstede, at folkene for evigt skal være i denne forfærdelige blindheds 
tilstand, som du ser, de er i, fordi disse tydelige og vigtige dele af Lammets evangelium er blevet holdt 
tilbage af den vederstyggelige kirke, hvis grundlæggelse du har set. 
 
13:33 Thi så siger Guds Lam:  Jeg vil være barmhjertig mod ikke-jøderne og hjemsøge resten af Israels 
hus med svære straffedomme. 



13:34 Og det skete, at Herrens engel talte til mig og sagde:  Se, siger Guds Lam, efter at jeg har 
hjemsøgt resten af Israels hus -- og disse tilbageværende, som jeg taler om, er din faders afkom -- med 
straffedomme og slået dem ved ikke-jødernes hånd, og efter at disse har snublet meget, fordi de 
tydeligste og vigtigste dele af Lammets evangelium er blevet holdt tilbage af den vederstyggelige kirke, 
som er moder til skøger, siger Lammet, vil jeg på den dag forbarme mig så meget over folkene, at jeg ved 
egen kraft vil lade fremkomme meget af mit evangelium til dem, som er tydeligt og ypperligt. 
 
13:35 Thi se, siger Lammet, jeg vil åbenbare mig for dine efterkommere, så at de kan skrive meget af 
det, som jeg vil udføre for dem, hvilket skal være tydeligt og ypperligt; og efter at dit afkom går til grunde 
og synker ned i vantro og ligeledes dine brødres afkom, se, da skal disse ting gemmes bort for at komme 
frem til folkene ved Lammets gave og kraft. 
 
13:36 Og i dem skal mit evangelium skrives, siger Lammet, og min klippe og min frelse 
 
13:37 Og velsignede er de, som vil forsøge at frembringe mit Zion på hin dag, for de skal have den 
Helligånds gave og kraft, og dersom de holder ud indtil enden, vil de blive ophøjet på den yderste dag og 
blive frelst i Lammets evige rige; og de, der forkynder fred, ja et glædeligt budskab, hvor dejlige vil de ikke 
blive på bjergene! 
 
13:38 Og det skete, at jeg så de tilbageværende af mine brødres afkom samt Guds Lams bog, der var 
kommet ud af jødens mund, at den kom fra ikke-jøderne til resten af mine brødres afkom. 
 
13:39 Og efter at den var kommet til dem, så jeg andre bøger komme frem ved Lammets kraft fra 
folkene til dem, for at overbevise folkene og resten af mine brødres afkom samt jøderne, der var spredt 
over hele jorden, om, at profeterne og Lammets tolv apostles beretninger er sandfærdige. 
 
13:40 Og engelen talte til mig og sagde:  Disse sidste optegnelser, som du har set blandt folkene skal 
stadfæste sandheden af de første, som kommer fra Lammets tolv apostle, og skal åbenbare de tydelige 
og dyrebare ting, der blev taget bort fra dem og skal kundgøre for alle slægter, tungemål og folk, at Guds 
Lam er den evige Faders Søn og verdens Frelser, og at alle mennesker må komme til ham, da de ellers 
ikke kan blive frelst. 
 
13:41 Og de må komme ifølge de ord, der skal stadfæstes ved Lammets mund, og Lammets ord skal 
kundgøres i dit afkoms optegnelser så vel som i Lammets tolv apostles optegnelser, og således skal de 
begge stadfæstes til eet; thi der er en Gud og een hyrde over hele jorden. 
 
13:42 Og den tid kommer, da han vil åbenbare sig for alle folk, både for jøder og ikke-jøder; og efter at 
han har åbenbaret sig for jøderne og for ikke-jøderne, da skal han åbenbare sig for ikke-jøderne og så for 
jøderne, og de sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. 
 

Kapitel 14 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
14:1 Og det skal ske, at dersom nationerne vil lytte til Guds Lam den dag, da han giver sig tilkende for 
dem i ord og tillige i kraft, ja i sandhed til at tage deres anstødssten bort, 
 
14:2 og dersom de ikke forhærder deres hjerter mod Guds Lam, vil de blive regnet blandt din faders 
sæd, ja, de vil blive regnet til Israels hus, og de skal blive et velsignet folk i det forjættede land evindelig, 
de skal ikke mere bortføres i fangenskab, og Israels hus skal ikke mere omstyrtes. 
 
14:3 Og den store grav, der er blevet gravet for dem af den store og vederstyggelige kirke, der blev 
grundlagt af djævelen og hans børn, så at han kunne vildlede menneskenes sjæle og føre dem ned til 
helvede -- ja, den store grav, der gravedes til menneskenes fordærv, skal blive fyldt med dem, der 
gravede den, til deres fuldstændige undergang, siger Guds Lam; ikke til sjælens tilintetgørelse, 
medmindre den kastes ned i det helvede, som ikke har nogen ende. 
 



 
14:4 Thi se, dette er følgen af fangenskab i djævelens magt og ligeledes i overensstemmelse med 
Guds retfærdige dom over alle dem, der vil udøve ugudelighed og det, som er vederstyggeligt for Herren. 
 
14:5 Og det skete, at engelen talte til mig, Nephi, og sagde:  Du har set, at dersom folkene omvender 
sig, skal det gå dem godt, og du kender ligeledes til Herrens pagter med Israels hus, og du har også hørt, 
at den, der ikke omvender sig må omkomme. 
 
14:6 Derfor, ve ikke-jøderne, dersom de forhærder deres hjerte mod Gud Lam. 
 
14:7 Thi den tid kommer, siger Guds Lam, da jeg vil udføre et stort og forunderligt værk blandt 
menneskenes børn, et værk, der skal vare evigt, enten på den ene eller den anden måde, enten til deres 
overbevisning om fred og evigt liv, eller overgivelse til deres hjerters forhærdelse og deres sinds blindhed, 
til undertrykkelse i trældom og ligeledes til fordærvelse både timelig og åndelig, i overensstemmelse med 
djævelens fangenskab, som jeg har talt om. 
 
14:8 Og det skete, at da engelen havde talt disse ord, sagde han til mig:  Erindrer du Faderens pagter 
med Israels hus?  Og jeg sagde:  Ja. 
 
14:9 Og det skete, at han sagde til mig:  Se den store og vederstyggelige kirke, der er 
vederstyggelighedernes moder, og hvis grundvold er djævelen. 
 
14:10 Og han sagde til mig:  Se, der er kun to kirker, den ene er Guds Lams kirke, og den anden er  
djævelens kirke; altså, den, der ikke tilhører Guds Lams kirke, tilhører den store kirke, der er 
vederstyggelighedens moder, og hun er hele jordens skøge. 
 
14:11 Og det skete, at jeg så hele jordens skøge, og hun sad på mange vande, og hun herskede over 
hele jorden, blandt alle slægter, stammer, tungemål og folk 
 
14:12 * Og jeg så Guds Lams kirke, og dens medlemstal var ringe på grund af skøgens ondskab og 
vederstyggeligheder, hun, som sad på mange vande; alligevel så jeg, at Lammets kirke, som bestod af 
Guds hellige, også var overalt på jorden; men deres herredømme på jorden var ringe på grund af den 
store skøges ugudelighed, som jeg så. 
 
14:13 Og det skete, at jeg så, at den store vederstyggelighedernes moder samlede store skarer ammen 
over hele jorden fra alle de ikke-jødiske folkeslag for at kampe mod Guds Lam. 
 
14:14 Og det skete, at jeg, Nephi, så Guds Lams kraft komme ned over Lammets kirkes hellige og over 
Herrens pagts folk, som var spredt over den hele jord; og de blev udrustet med retfærdighed og med 
Guds kraft i stor herlighed. 
 
14:15 * Og jeg så, at Guds vrede blev udøst over den store vederstyggelige kirke, så at der var krige og 
rygter om krige blandt alle folk og slægter på jorden. 
 
14:16 Og da der begyndte at blive krige og rygter om krige blandt alle de folk, der hørte til 
vederstyggelighedernes moder, talte engelen til mig og sagde:  Se, Guds vrede er over skøgernes 
moder, og du ser alt dette. 
 
14:17 Og når den dag kommer, da Guds vrede bliver udøst over skøgernes moder, som er hele jordens 
store vederstyggelige kirke, hvis grundvold er djævelen, da skal Faderens værk begynde med at berede 
vejen for opfyldelsen af hans pagter, som han har gjort med sit folk, der er af Israels hus. 
 
14:18 Og det skete, at engelen talte til mig og sagde:  Se! 
 
14:19 Og jeg så en mand, der var iført en hvid kjortel. 
 



14:20 Og engelen sagde til mig:  Se en af Lammets tolv apostle. 
 
14:21 Han skal se og skrive resten af disse ting, ja, også om meget andet, som er sket. 
 
14:22 Og han skal også skrive om verdens ende. 
 
14:23 Derfor er det, han skal skrive, sandt og retfærdigt, og se, det er skrevet i den bog, som du så 
komme ud af jødens mund; og på den tid, da den kom ud af jødens mund eller på den tid, da bogen kom 
ud af jødens mund, var det, som stod skrevet, tydeligt og klart og aldeles ypperligt og let at forstå for alle 
mennesker. 
 
14:24 Og se, af det, som denne Lammets apostel skal skrive, er der meget, som du nu har, set, og det 
øvrige skal du også få at se. 
 
14:25 Men det, som du herefter skal se, skal du ikke skrive; thi Gud Herren har beskikket Guds Lams 
apostel til at skrive det. 
 
14:26 Og han har ligeledes vist andre, som har levet, alt, og har skrevet det; og det er forseglet, for at 
det kan komme frem i renhed til Israels hus i Herrens egen bestemte tid, i overensstemmelse med 
sandheden, som er i Lammet. 
 
14:27 Og jeg, Nephi, hørte og bærer vidnesbyrd om, at denne Lammets apostels navn var, Johannes, 
ifølge engelens ord. 
 
14:28 Og det er mig, Nephi, forbudt at skrive resten af det, jeg så og hørte; derfor er det, jeg har 
skrevet, tilstrækkeligt for mig, og jeg har kun skrevet en ringe del af det, jeg så. 
 
14:29 Og jeg bevidner, at jeg så det, som min fader så, og Herrens engel åbenbarede det for mig 
 
14:30 Og nu slutter jeg med at tale om det, jeg så, medens jeg var henrykket i ånden; og selv om alt 
det, jeg så, ikke er skrevet, så er dog det, jeg har skrevet, sandt.  Og sådan er det.  Amen. 
 

Kapitel 15 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
15:1 * Efter at jeg, Nephi, havde været henrykket i ånden og set alle disse ting, vendte jeg tilbage til 
min faders telt. 
 
15:2 Og det begav sig at jeg så mine brødre, og de drøftede indbyrdes det, som min fader havde talt til 
dem. 
 
15:3 Thi han sagde dem i sandhed meget, som var vigtigt, men vanskeligt at forstå, medmindre man 
adspurgte Herren, men eftersom de var forhærdede i deres hjerter, søgte de ikke Herren, som de burde. 
 
15:4 Og jeg, Nephi, bedrøvedes over deres hårdhjertethed og ligeledes over det, som jeg havde set, 
og vidste, at det uundgåeligt måtte opfyldes på grund af menneskenes store ugudelighed. 
 
15:5 Og det skete, at jeg blev overvældet af min sorg, for jeg anså min sorg for at være større end alle 
andre på grund af mit folks undergang; thi jeg havde set dets fald. 
 
15:6 * Og efter at jeg havde samlet kræfter, talte jeg til mine brødre og ønskede at vide grunden til 
deres trætte. 
 
15:7 Og de sagde:  Se, vi kan ikke forstå det, som vor fader har talt angående oliventræets naturlige 
grene og heller ikke om folkene. 
 



15:8 Og jeg sagde til dem:  Har I adspurgt Herren? 
 
15:9 Og de sagde til mig:Det har vi ikke, thi Herren kundgør os ikke sådanne ting 
 
15:10 Se, da sagde jeg til dem:  Hvorfor holder I ikke Herrens befalinger?  Hvordan kan det være, at I vil 
omkomme på grund af jeres hårdhjertethed? 
 
15:11 Husker I ikke, hvad Herren har sagt:  Hvis I ikke forhærder jeres hjerte, men beder til mig i tro 
med forvisning om, at I vil få og med flid holder mine bud, skal disse ting visselig tilkendegives for jer. 
 
15:12 Se, jeg siger til jer, at Herrens ånd, som var i vore fædre, sammenlignede Israels hus ved et 
oliventræ, og se, er vi ikke afskåret fra Israels hus, og er vi ikke en gren af Israels hus? 
 
15:13 Og nu, hvad vor fader mener med de naturlige grenes indpodning ved folkenes fylde er, at i de 
sidste dage, når vort afkom er nedsunket i vantro, ja, i et tidsrum af mange år og mange slægter, efter at 
Messias bliver åbenbaret i legemet for menneskenes børn, da skal fylden af Messias's evangelium 
komme til nationerne, og fra nationerne til de tilbageværende af vort afkom. 
 
15:14 Og på den dag skal de tilbageværende af vort afkom vide, at de er af Israels hus, og at de er 
Herrens pagts folk, og da skal de vide og komme til kundskab om deres forfædre og ligeledes få 
kundskab om deres Forløsers evangelium, som blev forkyndt for deres fædre; og de skal komme til 
kundskab om deres Forløser og selve betydningen af hans lære, så at de kan vide, hvorledes de skal 
komme til ham og blive frelst. 
 
15:15 Og vil de da ikke på den dag fryde sig og prise deres evige Gud, deres klippe og deres frelse?  
Ja, vil de ikke på den dag få kraft og næring fra det ægte vintræ?  Ja, vil de da ikke komme ind i Guds 
sande fårefold? 
 
15:16 Se, jeg siger jer:  Jo, de skal atter ihukommes blandt Israels hus; de skal blive indpodet i det 
sande oliventræ, eftersom de er en naturlig gren deraf. 
 
15:17 Og dette er, hvad vor fader mener; og han mener, at det ikke vi ske, førend de er spredt af 
folkene, og han mener, at det skal komme ved ikke-jøderne, så at Herren kan vise sin kraft for dem netop 
af den grund, at han vil blive forkastet af jøderne eller af Israels hus. 
 
15:18 Derfor har vor fader ikke alene talt om vort afkom, men også om hele Israels hus, idet han 
sigtede til den pagt, som vil blive opfyldt i de sidste dage, hvilken pagt Herren gjorde med vor fader 
Abraham, da han sagde:  I din sæd skal alle jordens slægter velsignes. 
 
15:19 Og det skete, at jeg, Nephi, talte meget til dem om disse ting, ja, jeg talte til dem angående 
jødernes genoprettelse i de sidste dage. 
 
15:20 Og jeg gentog for dem de ord, som Esajas talte angående jøderne eller Israels hus genrejsning; 
og efter at de var genoprejst, skulle de ikke mere omstyrtes, ej heller skulle de blive spredt igen.  Og jeg 
talte mange ord til mine brødre, så de blev mildere stemt og ydmygede sig for Herren. 
 
15:21 Og det skete, at de atter talte til mig og sagde:  Hvad betyder det, som vor fader så i en drøm?  
Hvad betyder træet, som han så? 
 
15:22 Og jeg sagde, at det var et sindbillede på livets træ. 
 
15:23 Og de sagde til mig:  Hvad betyder jernstangen, som vor fader så, og som førte hen til træet? 
 
15:24 Og jeg sagde til dem, at det var Guds ord, og at enhver, der ville give agt på Guds ord og holde 
fast derved, aldrig ville omkomme, ej heller kunne Satans fristelser eller gloende pile overvinde dem og 
slå dem med blindhed og lede dem bort til fordærvelse. 



 
15:25 Derfor formanede jeg, Nephi, dem til at give agt på Herrens ord, ja, jeg formanede dem med hele 
min sjæls styrke og med al den evne, jeg var i besiddelse af, til at give agt på Guds ord og i alle ting 
huske at holde hans bud. 
 
15:26 Og de sagde til mig:  Hvad betyder den flod, som vor fader så? 
 
15:27 Og jeg sagde til dem, at vandet, som min fader så, var urenhed, og så meget var hans tanker 
optaget af andre ting, at han ikke så vandets urenhed. 
 
15:28 Og jeg sagde til dem, at det var et frygteligt svælg, som adskilte de ugudelige fra livet træ og 
ligeledes fra Guds hellige. 
 
15:29 Og jeg sagde til dem, at det var et sindbillede på det skrækkelige helvede, som engelen sagde til 
mig var beredt for de ugudelige 
 
15:30 Og jeg sagde til dem, at min fader også så, at Guds retfærdighed skilte de ugudelige fra de 
retfærdige, og skinnet var ligesom skæret af en ildslue, der opstiger til Gud evindelig og ingen ende har. 
 
15:31 Og de sagde til mig:  Betyder det legemets lidelser i prøvelsens dage, eller betyder det sjælens 
tilstand efter det jordiske legemes død, eller tales der om timelige ting? 
 
15:32 Og det skete, at jeg sagde til dem, at det forestillede både timelige og åndelige ting; thi den dag 
kommer, da de vil blive dømt efter deres gerninger, ja, de gerninger, der blev udført med deres jordiske 
legeme i deres prøvelses dage. 
 
15:33 Om de derfor skulle dø i deres ugudelighed, måtte de også forkastes med hensyn til det, som er 
åndeligt, og som henhører til retfærdighed; derfor må de fremstilles for Gud for at blive dømt efter deres 
gerninger; og dersom deres gerninger har været urene, må de jo også være urene, og hvis de er urene, 
kan de ikke være i Guds rige, thi om så var, måtte Guds rige også være urent. 
 
15:34 Men se, jeg siger jer, Guds rige er ikke urent, og intet urent kan indkomme i Guds rige; derfor må 
der nødvendigvis være et urent sted beredt for det, som er urent. 
 
15:35 Og der er et sted beredt, ja, det samme skrækkelige helvede, hvorom jeg har talt, og djævelen er 
dets grundvold; derfor er menneskesjælens endelige tilstand enten at bo i Guds rige eller at blive 
forkastet på grund af den retfærdighed, jeg har talt om. 
 
15:36 Derfor bliver de ugudelige udstødt fra de, retfærdige og også fra livets træ, hvis frugt er dejlig og 
attråværdig fremfor alle andre frugter, ja, det er den største af alle Guds gaver.  Og således talte jeg til 
mine brødre.  Amen. 
 

Kapitel 16 
(Mellem 600 og 592 f.K.) 

 
16:1 Og nu skete det, efter at jeg, Nephi, havde endt min tale til mine brødre, at de sagde til mig:  Du 
har talt strenge ord til os, mere end vi kan tåle. 
 
16:2 * Og jeg sagde til dem, at jeg vidste, at jeg havde talt strengt imod de ugudelige i 
overensstemmelse med sandheden; og de retfærdige har jeg retfærdiggjort og bevidnet, at de skulle blive 
ophøjet på den yderste dag; men for de skyldige er sandheden hård, for den skærer dem i hjertet. 
 
16:3 Og nu, mine brødre, dersom I var retfærdige og var villige til at høre sandheden og give agt på 
den, så at I kunne vandre i oprigtighed for Gud, da ville I ikke knurre over sandheden og sige:  Du taler 
hårdt til os. 
 



16:4 Og det skete, at jeg, Nephi, formanede mine brødre med al flid til at holde Herrens bud. 
 
16:5 Og det skete, at de ydmygede sig for Herren, så at jeg endog fik glæde og store forhåbninger om, 
at de ville vandre på retfærdighedens stier. 
 
16:6 Alt dette blev sagt og gjort, medens min fader boede i et telt i den dal, som han kaldte Lemuel. 
 
16:7 Og det skete, at jeg, Nephi, tog en af Ishmaels døtre til hustru; og mine brødre ægtede også 
Ishmaels døtre, og Zoram tog den ældste af Ishmaels døtre til hustru. 
 
16:8 Og således havde min fader opfyldt alle Herrens befalinger, der var blevet givet ham.  Og jeg, 
Nephi, var også blevet rigt velsignet af Herren. 
 
16:9 Og det skete, at Herrens røst talte til min fader om natten og befalede ham at begive sig på rejse 
ud i ørkenen næste morgen. 
 
16:10 Og det begav sig, at da min fader stod op om morgenen og gik hen til teltdøren, så han til sin 
store forundring en rund kugle af mærkelig forarbejdning på jorden, og den var af fin messing.  Og indeni 
kuglen var der to visere, og den ene viste den vej, vi skulle gå i ørkenen. 
 
16:11 * Og vi samlede alt det sammen, vi skulle tage med os i ørkenen og alt, hvad der var tilbage af 
vore forråd, som Herren havde givet os, og vi medførte frøkorn af enhver slags for at tage det med ud i 
ørkenen. 
 
16:12 Og vi medførte vore telte og drog ud i ørkenen over floden Laman. 
 
16:13 * Og vi vandrede i et tidsrum af fire dage, næsten i sydsydøstlig retning, og vi opslog atter vore 
telte, og vi kaldte stedet Shazer. 
 
16:14 Og det skete, at vi tog vore buer og pile og drog ud i ørkenen for at skaffe føde til vore familier, og 
efter at vi havde skaffet føde til familierne, gik vi tilbage til dem til det sted, som vi kaldte Shazer.  Og vi 
drog videre ud i ørkenen, idet vi fulgte samme retning, og vi holdt os til de frugtbareste dele af ørkenen, 
der lå på grænsen til Det røde Hav. 
 
16:15 Og vi drog omkring i et tidsrum af mange dage og skaffede mad på vejen ved hjælp af vore buer 
og pile og vore sten og slynger 
 
16:16 Og vi fulgte den retning, kuglen viste, og som førte os til de frugtbareste områder af ørkenen. 
 
16:17 Og efter at vi havde vandret i mange dage, opslog vi vore telte for en tid, så at vi atter kunne hvile 
os og skaffe føde til vore familier. 
 
16:18 Og det begav sig, at da jeg, Nephi, gik på jagt efter føde, brækkede jeg min bue, som var 
forarbejdet af fint stål; og efter at jeg havde brækket min bue, se, da blev mine brødre vrede på, mig over 
tabet af min bue, thi vi fik ikke nogen føde. 
 
16:19 Og det skete, at vi vendte tilbage til vore familier uden fødemidler Og da de var meget udmattede 
af deres vandring, led de meget af mangel på føde 
 
16:20 * Og Laman og Lemuel og Ishmaels sønner begyndte at knurre meget over deres lidelser i 
ørkenen; og min fader begyndte også at knurre mod Herren, sin Gud, ja, de var alle meget bekymrede, 
så at de endog begyndte at knurre mod Herren. 
 
16:21 Og nu skete det, at mine brødre voldte mig megen besvær på grund af tabet af min bue, og deres 
buer havde mistet spændkraften, så at det begyndte at, blive meget vanskeligt, ja, så meget, at vi ikke 
kunne skaffe føden. 



 
16:22 Og jeg, Nephi, talte meget til mine brødre, fordi de atter havde forhærdet deres hjerter, at de 
endog klagede mod Herren, deres Gud. 
 
16:23 Og det skete, at jeg, Nephi, lavede en bue af træ og en pil af en lige kæp, og så udrustede jeg 
mig med bue og pil, med slynge og sten.  Og jeg sagde til min fader:  Hvor skal jeg gå hen for at finde 
føde? 
 
16:24 Og han adspurgte Herren, for de havde ydmyget sig på grund af mine ord, thi jeg sagde mange 
ting til dem med hele min sjælskraft. 
 
16:25 Og det begav sig, at Herrens røst kom til min fader, og han blev strengt revset, fordi han havde 
knurret mod Herren, ja, så meget, at han blev bragt i dybeste sorg. 
 
16:26 Og Herrens røst sagde til ham:  Se på kuglen og læs det, som står skrevet. 
 
16:27 Og det skete, at da min fader så det, der stod skrevet i kuglen, frygtede og skælvede han meget 
og ligeledes mine brødre og Ishmaels sønner samt vore hustruer. 
 
16:28 Og jeg, Nephi, så, at viserne, som var i kuglen, tjente os i forhold til vor tro og flid og den 
opmærksomhed, vi viste dem. 
 
16:29 Og der stod også skrevet en ny indskrift på dem, som var tydelig at læse, og som gav os 
kundskab om Herrens veje; og den blev skrevet og forandret fra tid til anden i overensstemmelse med 
den tro og flid, som vi viste den.  Og således ser vi, at Herren ved ringe midler kan udføre store ting. 
 
16:30 Og det skete, at jeg, Nephi, gik op på toppen af bjerget efter de anvisninger, der blev givet på 
kuglen. 
 
16:31 Og det skete, at jeg skød vilde dyr, så at jeg fik føde for vore familier. 
 
16:32 * Og jeg vendte tilbage til vore telte med de dyr, som jeg havde nedlagt; og da de nu så, at jeg 
havde skaffet noget at spise, hvor stor blev da ikke deres glæde!  Og de ydmygede sig for Herren og 
takkede ham. 
 
16:33 * Og vi fortsatte vor vandring og gik næsten i samme retning som i begyndelsen, og efter at vi 
havde vandret i mange dage, slog vi igen lejr for at hvile en stund. 
 
16:34 Og Ishmael døde og blev begravet på et sted, der blev kaldt Nahom. 
 
16:35 Og Ishmaels døtre sørgede meget over tabet af deres fader og over deres lidelser i ørkenen.  Og 
de knurrede mod min fader, fordi han havde ført dem ud af Jerusalems land og sagde:  Vor fader er død, 
og vi har vandret meget i ørkenen, og vi har lidt mange genvordigheder, megen sult, tørst og træthed, og 
efter alle disse lidelser skal vi nu omkomme i ørkenen af sult. 
 
16:36 Og således knurrede de mod min fader og ligeledes mod mig, og de ønskede at vende tilbage til 
Jerusalem. 
 
16:37 Og Laman sagde til Lemuel og til Ishmaels sønner:  Se, lad os slå vor fader ihjel og ligeså vor 
broder Nephi, som har taget sig den myndighed at være vor lærer og til at herske over os, som er hans 
ældre brødre. 
 
16:38 Vel siger han, at Herren har talt til ham, og at engle har betjent ham, men vi ved, at han lyver for 
os; han fortæller om alt dette, og han gør mangt og meget ved sine listige kunstgreb for at forblinde os, 
idet han måske tænker, at han kan føre os bort til en eller anden fremmed ørken; og efter at han har ført 



os bort, tror han, at han kan gøre sig selv til konge og hersker over os, for at han gøre med os efter 
forgodtbefindende.  På denne måde hidsede min broder Laman dem op til vrede. 
 
16:39 Og det skete, at Herren var med os, ja, selv Herrens røst kom og talte mange ord til dem og 
revsede dem meget; og efter at de var blevet revset ved Herrens røst, omvendte de sig fra deres vrede 
og angrede deres synder, så Herren igen velsignede os med føde, så vi ikke omkom. 
 

Kapitel 17 
(Mellem 592 og 591 f.K.) 

 
17:1 Og det skete, at vi atter fortsatte vor vandring i ørkenen, og vi gik næsten i østlig retning fra den 
tid af på vor vandring i ørkenen gennemgik vi mange trængsler, og kvinderne fødte børn i ørkenen. 
 
17:2 Og så store var Herrens velsignelser mod os, at medens vi levede af råt kød i ørkenen, gav 
kvinderne tilstrækkelig die til børnene og var stærke som mændene, og de begyndte at udholde deres 
rejse uden at knurre. 
 
17:3 Og således ser vi, at Guds befalinger må opfyldes.  Og dersom menneskene holder Guds bud, 
styrker og underholder han dem og tilvejebringer midler, hvorved de kan udføre det, som han har befalet 
dem; og således forsynede han os med de fornødne midler, medens vi opholdt os i ørkenen. 
 
17:4 Og vi befandt os på vandring i et tidsrum af mange år, ja, otte år var vi i ørkenen.   {592 f.K.} 
 
 
17:5 Og vi kom til et land, som vi på grund af dets megen frugt og vilde honning kaldte Overflødighed, 
og alt dette var beredt af Herren, for at vi ikke skulle omkomme Og vi så havet, som vi kaldte Irreantum, 
som i oversættelse betyder:  Mange vande. 
 
17:6 Og det skete, at vi slog lejr på stranden og selv om vi havde gennemgået mange trængsler og 
besværligheder, ja, så mange, at vi ikke kan beskrive dem alle, blev vi meget glade, da vi kom til 
strandbredden, og vi kaldte stedet Overflødighed, fordi der var så megen frugt. 
 
17:7 Og efter at jeg, Nephi, havde været i Overflødighedens land i mange dage, skete det, at Herrens 
røst kom til mig og sagde:  Stå op og gå op på bjerget.  Og jeg stod op og gik op på bjerget og påkaldte 
Herren. 
 
17:8 Og det skete, at Herren talte til mig og sagde Du skal bygge et fartøj på den måde, jeg vil vise 
dig, og at jeg kan føre dit folk over disse vande. 
 
17:9 Og jeg sagde Herre, hvor skal jeg gå hen for at finde malm til at smelte, så at jeg kan forarbejde 
værktøj til at bygge skibet på den måde, du har vist mig? 
 
17:10 Og det skete, at Herren fortalte mig, hvor jeg skulle gå hen for at finde malm, så at jeg kunne lave 
værktøj. 
 
17:11 Og det begav sig, at jeg, Nephi, lavede en bælg af dyreskind til at blæse på ilden; og efter at jeg 
havde lavet den, slog jeg to sten mod hinanden for at få ild. 
 
17:12 Thi Herren havde ikke hidtil givet os lov til at bruge megen ild, medens vi vandrede i ørkenen; thi 
han sagde:  Jeg vil gøre jeres mad velsmagende, så at I ikke behøver at tilberede den. 
 
17:13 Og jeg vil også være jeres lys i ørkenen, og jeg vil berede vejen for jer, dersom I holder mine 
befalinger; derfor, såfremt I holder mine bud, vil I blive ført til det forjættede land, og I skal vide, at det er 
mig, som fører jer. 
 



17:14 Ja, og Herren sagde også:  Efter at I er kommer til det forjættede land, skal I vide, at jeg, Herren, 
er Gud, og at jeg, Herren, befriede jer fra undergang; ja, at jeg førte jer ud af Jerusalems land. 
 
17:15 Derfor stræbte jeg, Nephi, efter at holde Herrens bud, og jeg formanede mine brødre til trofasthed 
og flid. 
 
17:16 * Og jeg lavede redskaber af malmen, som jeg smeltede ud af klippen. 
 
17:17 Og da mine brødre så, at jeg var ved at bygge et fartøj, begyndte de at knurre mod mig og sagde:  
Vor broder er en dåre, thi han tror, han kan bygge et fartøj; ja, han tror ligeledes, at han kan sætte over 
disse store vande. 
 
17:18 Og således knurrede mine brødre mod mig og havde ikke løst til at arbejde, for de troede ikke, 
jeg kunne bygge et fartøj; de ville heller ikke tro, at jeg var blevet undervist af Herren. 
 
17:19 Og nu skete det, at jeg, Nephi, blev meget bedrøvet over deres hårdhjertethed, og da de nu så, at 
jeg begyndte at blive bedrøvet, glædede de sig i hjertet, og de hoverede over mig og sagde:  Vi vidste, at 
du ikke ville være i stand til at bygge et fartøj, for vi vidste, at du manglede indsigt; derfor kan du ikke 
udføre så stort et arbejde. 
 
17:20 Og du er, som vor fader, vildledt af dit hjertes tåbelige tanker; ja, han har ført os ud af Jerusalems 
land, og vi har vandret omkring i ørkenen i disse mange år, og vore kvinder har arbejdet under deres 
svangerskab, og de har født børn i ørkenen og lidt alt, undtagen døden, og det ville have været bedre, om 
døden havde indhentet dem, før end de kom ud af Jerusalem, end at de havde gennemgået disse 
trængsler. 
 
17:21 Se, i disse mange år har vi lidt i ørkenen, medens vi i dette tidsrum kunne have glædet os i vore 
besiddelser og vort arveland; ja, vi kunne have været lykkelige. 
 
17:22 Og vi ved, at folket, der boede i Jerusalems land, var et retfærdigt folk, thi de holdt Herrens bud 
og love og alle hans befalinger i overensstemmelse med Moseloven; derfor ved vi, at de er et retfærdigt 
folk; men vor fader har dømt dem og ført os bort, fordi vi lyttede til hans ord, og se, vor broder ligner ham.  
Og med sådan tale knurrede og klagde mine brødre over mig. 
 
17:23 Og det skete, at jeg, Nephi, talte til dem og sagde:  Tror I, at vore forfædre, som var Israels børn, 
ville være blevet ført ud af ægypternes hænder, der som de ikke havde givet agt på Herrens ord? 
 
17:24 Eller mener I, at de ville være blevet ført ud af trældom, dersom Herren ikke havde befalet 
Moses, at han skulle føre dem ud af trældom? 
 
17:25 I ved jo, at Israels børn var i trældom, og I ved, at der var pålagt dem byrder, der var tunge at 
bære; derfor ved I, at det var til gavn for dem, at de blev bragt ud af trældom. 
 
17:26 Og I ved, at Moses fik befaling af Herren til at udføre dette store værk, og I ved, at ved hans ord 
delte vandet i Det røde Hav, og de gik igennem på det tørre 
 
17:27 Men I ved, at ægypterne, som udjorde Faraos hær, druknede i Det røde Hav. 
 
17:28 I ved også, at Israes børn levede af manna i ørkenen. 
 
17:29 Ja, I ved ligeledes, at Moses ved sit ord efter Guds kraft, som var i ham, slog på klippen, og 
vandet sprang frem, så at Israels børn kunne slukke deres tørst. 
 
17:30 Og uagtet de blev vejledt af Herren, deres Gud og Forløser, som gik foran dem og ledte dem om 
dagen og gav dem lys om natten og gjorde alt for dem, som var gavnligt for mennesket at modtage, så 



forhærdede de alligevel deres hjerter og formørkede deres forstand og hånede Moses og den sande og 
levende Gud. 
 
17:31 Og det skete, at han udryddede dem ifølge sit ord; og i overensstemmelse med sit ord ledte han 
dem og ifølge sit ord gjorde han alt for dem, og der blev ikke gjort noget, uden at det skete ved hans ord. 
 
17:32 Og efter at de var gået over Jordans flod, gjorde han dem så mægtige, at de kunne uddrive 
landets børn og sprede dem og udrydde dem. 
 
17:33 Og mener I nu, at disse landets børn, som var i det forjættede land, og som blev uddrevet af vore 
fædre, var retfærdige?  Se, jeg siger nej. 
 
17:34 Mener I, at vore fædre ville være blevet udvalgt fremfor dem, dersom de havde været retfærdige?  
Jeg siger nej. 
 
17:35 Se, Herren anser alt kød lige; den, der er retfærdig, finder nåde for Gud.  Men se, dette folk 
havde forkastet ethvert Guds ord, og de var langt fremme i ugudelighed, og Guds vrede hvilede på dem i 
fuldt mål, og Herren forbandede landet for dem og velsignede det for vore fædre; ja, han forbandede det 
for dem til deres fordærvelse, og han velsignede det for vore fædre, så at de fik magt over det. 
 
17:36 Se, Herren har skabt jorden, for at den skulle bebos, og han har skabt sine børn, for at de skulle 
eje den. 
 
17:37 Og han oprejser et retfærdigt folk og udrydder de ugudelig nationer. 
 
17:38 Og han fører de retfærdige bort til frugtbare lande, men de ugudelige udrydder han og forbander 
landet for deres skyld 
 
17:39 Han regerer mægtig i himlen, thi den er hans trone, og denne jord er hans fodskammel. 
 
17:40 Og han elsker dem, som anerkender ham som deres Gud.  Se, han elskede vore fædre, og han 
indgik pagt med dem, ja, med Abraham, Isak og Jakob; og han ihukom de pagter, han havde indgået; 
derfor førte han dem ud af Ægyptens land. 
 
17:41 Og han irettesatte dem i ørkenen med sin stav, thi de forhærdede deres hjerter, ligesom I har 
gjort, og Herren irettesatte dem for deres ondskabs skyld Han sendte flyvende, fyrige slanger blandt dem, 
og efter at de var blevet bidt, beredte han et lægemiddel for dem, så at de kunne helbredes; og alt, hvad 
de havde at gøre, var at se derpå.  Og da dette middel var så enkelt eller så let, var der mange, der 
omkom. 
 
17:42 Og de forhærdede deres hjerter gang på gang, og de hånede Moses og ligeledes Gud; men 
alligevel ved I, at de ved hans uforlignelige magt blev ført til det forjættede land. 
 
17:43 Og nu, efter alt dette er tiden kommet, da de er blevet ugudelige, ja, næsten til modenhed; og jeg 
ved ikke, om de ikke på denne dag er nær ved at gå til grunde; thi jeg ved, at den dag må komme, da de 
vil gå til grunde, med undtagelse af nogle få, som vil blive bortført i fangenskab 
 
17:44 Derfor befalede Herren min fader, at han skulle drage ud i ørkenen; og jøderne stræbte ham også 
efter livet, ja, I har også prøvet på at berøve ham livet, og derfor er I mordere i hjertet og er ligesom dem. 
 
17:45 I er raske til at gøre det onde, men langsomme til at ihukomme Herren, jeres Gud.  I har set en 
engel, og han talte til jer; ja, I har hørt hans røst gang på gang, og han har talt til jer med en stille, sagte 
stemme, men I har mistet evnen til at fornemme, så at I ikke kan forstå hans ord; derfor har han talt til jer 
som med en tordenrøst, hvad der fik jorden til at skælve, som om den skulle søndersplittes. 
 



17:46 Og I ved også, at han ved sit almægtige ords kraft kan lade jorden forgå, ja, og I ved, at han ved 
sit ord kan gøre de ujævne steder jævne og få de jævne steder til at hæve sig.  O, hvordan kan det da 
være, at I er så forhærdede i jeres hjerter? 
 
17:47 Se, min sjæl skælver af angst for jeres skyld, og mit hjerte er bedrøvet; jeg frygter for, at I vil blive 
forkastet for evigt Se, jeg er så påvirket af Guds ånd, at mit legeme er svagt. 
 
17:48 Og det begav sig, da jeg nu havde talt disse ord, at de blev vrede på mig og ville kaste mig i 
havets dyb; og da de kom for at lægge hånd på mig, talte jeg til dem og sagde:  Jeg byder jer i den 
almægtige Guds navn, at I ikke rører mig; thi jeg er så fyldt med Guds kraft, at den næsten fortærer mit 
kød, og den, der lægger hånd på mig, vil visne som tørre siv, og han skal være som intet for Guds kraft, 
thi Gud skal ramme ham. 
 
17:49 Og det skete, at jeg, Nephi, sagde til dem, at de ikke mere skulle knurre mod deres fader; de 
skulle heller ikke undslå sig for at arbejde sammen med mig, thi Gud havde befalet mig at bygge et fartøj. 
 
17:50 Og jeg sagde til dem, at dersom Gud havde befalet mig at gøre alle ting, så kunne jeg gøre det.  
Om han ville befale mig at sige til dette vand:  Bliv til jord!  så ville det blive til jord, og dersom jeg ville 
sige dette, ville det ske. 
 
17:51 Og dersom Herren nu har så stor magt og har udført så mange mirakler blandt menneskenes 
børn, hvorfor skulle han da ikke kunne undervise mig om, hvorledes jeg skal bygge et fartøj? 
 
17:52 Og det begav sig, at jeg, Nephi, sagde mange ting til mine brødre, så at de endog blev gjort tavse 
og ikke kunne modsige mig; ej heller turde de lægge hånd på mig eller røre mig med fingeren i mange 
dage.  De turde ikke gøre det af frygt for, at de skulle visne for mit åsyn; så kraftig var Guds ånd, og 
sådan havde den påvirket dem. 
 
17:53 Og det skete, at Herren sagde til mig:  Ræk atter dine brødre hånden, og de skal ikke visne for dit 
åsyn, men jeg vil forfærde dem, siger Herren, og det vil jeg gøre, for at de kan vide, at jeg er Herren, 
deres Gud. 
 
17:54 Og det skete, at jeg rakte mine brødre hånden, og de visnede ikke for mit åsyn, men Herren 
forfærdede dem i overensstemmelse med de ord, han havde talt. 
 
17:55 Og da sagde de:  Vi ved med vished, at Herren er med dig, thi vi ved, at det er Herrens kraft, som 
har rystet os.  Og de faldt på knæ for mig og var nær ved at tilbede mig, men jeg ville ikke tilstede dem 
det og sagde:  Jeg er jeres broder, ja til og med jeres yngre broder; tilbed derfor Herren, jeres Gud, og ær 
jeres fader og moder, så at jeres dage må blive mange i landet, som Herren, jeres Gud, vil give jer. 
 

Kapitel 18 
(Mellem 591 og 589 f.K.) 

 
18:1 Og det skete, at de tilbad Herren og gik med mig, og vi udførte mærkeligt tømrerarbejde.  Og 
Herren viste mig fra tid til anden, hvorledes jeg skulle forarbejde tømmeret til fartøjet. 
 
18:2 Og jeg, Nephi, forarbejdede ikke tømmeret på den måde, som folk havde lært, ej heller byggede 
jeg fartøjet efter menneskers vis, men jeg byggede det således, som Herren havde vist mig; derfor var det 
ikke efter menneskers vis 
 
18:3 Og jeg, Nephi, gik ofte op på bjerget, og jeg bad ofte til Herren; derfor viste Herren mig store ting. 
 
18:4 * Og efter at jeg havde bygget fartøjet i overensstemmelse med Herrens ord, så mine brødre, at 
det var godt, og at arbejdet derpå var aldeles udmærket, hvorfor de atter ydmygede sig for Herren. 
 
18:5 Og det skete, at Herrens røst kom til min fader, at vi skulle stå op og gå ombord i fartøjet. 



 
18:6 * Og næste dag gjorde vi alting i orden:  et stort forråd af frugt og kød fra ørkenen, honning i 
mængde og anden proviant ifølge de befalinger, Herren havde givet os, og vi gik ombord i fartøjet med 
hele vor last og vort sædekorn og alt, hvad vi havde bragt med os, hver efter sin alder; således gik vi alle 
ombord i fartøjet med vore hustruer og vore børn. 
 
18:7 Og min fader havde avlet to sønner i ørkenen; den sidste blev kaldt Jakob og den yngste Joseph. 
 
18:8 Og det begav sig, efter at vi alle var gået ombord i fartøjet og havde taget vore forråd med os og 
alt det, som var blevet os befalet, at vi stak i søen og blev drevet frem af vinden mod det forjættede land. 
 
18:9 Og efter at vi var drevet frem af vinden i mange dage, se, da begyndte mine brødre og Ismaels 
sønner og deres hustruer at gøre sig lystige, så at de begyndte at danse og synge og tale på upassende 
måde, ja, sådan, at de glemte, ved hvis magt de var blevet bragt dér, ja, de opførte sig usømmeligt. 
 
18:10 Og jeg, Nephi, begyndte at frygte meget for, at Herren skulle blive vred på os og straffe os på 
grund af vor ugudelighed og at vi skulle blive opslugt af havets dyb; derfor begyndte jeg, Nephi, at tale til 
dem med megen alvor, men se, de blev vrede på mig og sagde:  Vi ønsker ikke at have vor yngre broder 
til at herske over os. 
 
18:11 Og det skete, at Laman og Lemuel greb fat i mig og bandt mig med reb, og de behandlede mig 
meget hårdhændet, men Herren tillod dette, for at han derigennem kunne vise sin magt til opfyldelse af sit 
ord, som han talte om de ugudelige. 
 
18:12 Og det skete, efter at de havde bundet mig, så at jeg ikke kunne røre mig, at kompasset, som 
Herren havde beredt, holdt op med at virke. 
 
18:13 Derfor vidste de ikke, hvorhen de skulle styre fartøjet, og der rejste sig en stærk storm, ja, et stort 
og forfærdeligt uvejr, og vi blev drevet tilbage på havet i en tid af tre dage, og de begyndte at blive meget 
bange for, at de skulle drukne i havet, men de løste mig ikke. 
 
18:14 Og den fjerde dag, som vi var drevet tilbage, begyndte uvejret at rase endnu frygteligere. 
 
18:15 Og det skete, at vi var nær ved at opsluges af havets dyb.  Og efter at vi var drevet tilbage på 
vandet i et tidsrum af fire dage, begyndte mine brødre at indse, at Guds straffedomme var over dem, og 
at de ville omkomme, dersom de ikke omvendte sig fra deres ugudelighed; derfor kom de til mig og løste 
båndene om mine håndled, og se, de var meget ophovnet, og mine ankler var ligeledes meget ophovnet, 
og det voldte mig store smerter. 
 
18:16 Alligevel henvendte jeg mig til min Gud og priste ham den ganske dag, og jeg knurrede ikke mod 
Herren over mine lidelser. 
 
18:17 Min fader Lehi havde sagt meget til dem og ligeledes til Ishmaels sønner; men se, de udslyngede 
mange trusler mod enhver, der ville forsvare mig; og da mine forældre var aldersstegne og havde haft 
mange sorger af deres børn, følte de sig nedtrykt, ja, de blev endog kastet på sygelejet. 
 
18:18 På grund af deres bekymring og store sorg og mine brødres ugudelighed var de nær ved at blive 
borttaget fra denne jord for at møde deres Gud, og deres grå hår var nær ved at blive opløst for at 
lægges ned i støvet, ja, de selv var ved at blive sænket i den våde grav med sorg. 
 
18:19 Og Jakob og Joseph, der var unge og trængte til megen pleje, var bedrøvet over deres moders 
lidelser; min hustru kunne end ikke med sine tårer og bønner samt mine børn bevæge mine brødres 
hjerter, så de ville slippe mig løs. 
 



18:20 Og der var intet, der kunne blødgøre deres hjerter undtagen Guds kraft, som truede dem med 
undergang; da de derfor så, at de var ved at blive opslugt af havets dyb, angrede de det, de havde gjort 
så meget, at de løste mine bånd. 
 
18:21 Og se, det skete, efter at de havde løst mig, at jeg tog kompasset, og det viste den kurs, som jeg 
ønskede.  Og det skete, at jeg bad til Herren, og efter at jeg havde bedt, lagde vinden sig og stormen 
hørte op, og det blev blikstille. 
 
18:22 Og det skete, at jeg, Nephi, styrede fartøjet,så at vi atter sejlede mod det forjættede land. 
 
18:23 Og efter at vi havde sejlet i mange dage, kom vi til det forjættede land, og vi gik i land og rejste 
teltene, og vi kaldte det:  det forjættede land.   {Sandsynligvis om 589 f.K.} 
 
 
18:24 * Og vi begyndte at dyrke jorden og at så korn, ja, vi nedlagde i jorden al den sæd, som vi havde 
bragt med os fra Jerusalems land.  Og det skete, at den voksede frodigt, og således blev vi meget 
velsignet. 
 
18:25 Og det begav sig, at da vi vandrede omkring i ørkenen i det forjættede land, opdagede vi, at der 
fandtes alle slags dyr i skovene, både koen og oksen, æslet og hesten, geden og den vilde ged og alle 
slags vilde dyr, som var til menneskets brug.  Og vi fandt alle slags malm, både guld, sølv og kobber. 
 

Kapitel 19 
(Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
19:1 Og det skete, at jeg på Herrens befaling lavede plader af metal, for at jeg på dem kunne gravere 
mit folks historie.  Og på pladerne, som jeg lavede, indgraverede jeg min faders historie samt vor 
vandring i ørkenen og min faders profetier, og jeg har også præget mange af mine egne profetier på dem. 
 
19:2 Og på den tid, jeg lavede dem, vidste jeg ikke, at Herren ville befale mig til at lave disse plader; 
derfor er min faders historie og hans fædres stamtavle og størstedelen af det, vi foretog os i ørkenen, 
indgraveret på de andre plader, som jeg har omtalt, og det, der skete førend jeg lavede disse, er i 
sandhed udførligere beskrevet på de første plader. 
 
19:3 Og efter at jeg, ifølge befaling, havde lavet disse plader, fik jeg, Nephi, den befaling, at de 
tydeligste og værdifuldeste dele af den religiøse virksomhed og profetierne skulle skrives på disse plader, 
og at det, der blev skrevet skulle opbevares til belæring af mit folk, der skulle besidde landet og ligeledes 
til andre vise formål, som Herren kender. 
 
19:4 Derfor foretog jeg, Nephi, en optegnelse på de andre plader, der giver en udførligere beretning 
om mit folks krige, stridigheder og ødelæggelse.  Og dette har jeg gjort og befalet mit folk, hvad de skulle 
gøre efter min bortgang, og at disse plader skulle overleveres fra den ene slægt til den anden eller fra 
den ene profet til den anden, indtil Herren giver yderligere befaling. 
 
19:5 Og en beretning om min tilvirkning af disse plader skal gives herefter; og se, da fortsætter jeg i 
overensstemmelse med, hvad jeg har talt, og dette gør jeg, for at de helligste ting kan opbevares til mit 
folks kundskab. 
 
19:6 Ikke desto mindre skriver jeg ikke noget på plader med undtagelse af det, jeg anser for at være 
helligt.  Og om jeg nu fejler, så fejlede de gamle også; ikke at jeg vil undskylde mig med andres skyld, 
men på grund af kødets svagheder, som findes hos mig. 
 
19:7 Thi det, som nogle anser for at være af stor værdi, både for legemet og for ånden, agter andre for 
intet og træder det under fode.  Ja, selv Israels Gud træder menneskene under fode; jeg siger træder 
under fode, men jeg vil bruge andre ord:  De agter ham for intet og hører ikke hans råds røst. 
 



19:8 Og se, ifølge engelens ord kommer han om seks hundrede år fra den tid, min fader forlod 
Jerusalem. 
 
19:9 Og på grund af ugudelighed vil verden agte ham for intet; derfor hudstryger de ham, og han tåler 
det, de slår ham, og han tåler det.  Ja, de spytter på ham, og han tåler det på grund af sin miskundhed og 
langmodighed med menneskenes børn. 
 
19:10 Og vore fædres Gud, som førte dem ud af Ægypten ud af trældom og bevarede dem i ørkenen, 
ja, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud overgiver sig selv, i overensstemmelse med engelens ord, som et 
menneske i onde menneskers hænder, for at blive løftet op ifølge Zenocks ord og blive korsfæstet ifølge 
Neums ord og blive lagt i graven efter Zenos's ord, som han talte med hensyn til de tre dages mørke, der 
skulle være et tegn på hans død for dem, der bebor øerne i havet, i særdeleshed dem, der er af Israels 
hus. 
 
19:11 Thi så sagde profeten:  Gud Herren skal visselig på den dag besøge hele Israels hus, nogle med 
sin røst for deres retfærdigheds skyld, til deres store glæde og saliggørelse, og andre med sin magts 
torden og lyn, med uvejr, med ild og med røg, med mørkets tåge og med revner i jorden og bjerge, der 
skal hæve sig. 
 
19:12 Og alle disse ting må visselig ske, siger profeten Zenos.  Og jordens klipper skal revne, og på 
grund af jordskælvenes buldren skal mange af kongerne på øerne i havet påvirkes af Guds ånd og 
udbryde:  Naturens Gud lider! 
 
19:13 Og med hensyn til dem, der er i Jerusalem, siger profeten, skal de tugtes af alle folk, fordi de 
korsfæster Israels Gud og vender deres hjerte fra ham og forkaster Israels Guds tegn og undergerninger 
samt magt og herlighed. 
 
19:14 Og fordi de vender deres hjerte fra ham, siger profeten, og har foragtet den Hellige i Israel, skal 
de vandre om i kødet og omkomme og blive til spot og spe og blive hadet blandt alle folkeslag. 
 
19:15 Dog, siger profeten, når den dag kommer, at de ikke mere vender deres hjerte bort fra den 
Hellige i Israel, da vil han ihukomme de pagter, som han gjorde med deres fædre. 
 
19:16 Ja, da vil han ihukomme øerne i havet; ja, alle, som er af Israels hus, vil jeg indsamle fra jordens 
fire hjørner, siger Herren, i overensstemmelse med profeten, Zenos's ord. 
 
19:17 Ja, al jorderige skal se Herrens frelse, siger profeten; hver slægt, stamme, tungemål og folk skal 
blive velsignet. 
 
19:18 Og jeg, Nephi, har skrevet disse ting til mit folk, for at jeg muligvis kunne overtale dem til at 
ihukomme Herren, deres Forløser. 
 
19:19 Derfor taler jeg til hele Israels hus, hvis de skulle komme i besiddelse af disse ting. 
 
19:20 Thi se, min ånd er i den grad dybt urolig, at jeg er svag i alle led over dem, som bor i Jerusalem; 
thi havde Herren ikke været mig nådig og underrettet mig om dem, ligesom han underrettede profeterne i 
gamle dage, så ville jeg også være omkommet. 
 
19:21 Og han viste sandelig de fordums profeter alt det, som angik dem, og han viste også mange det, 
som angår os, hvorfor det er nødvendigt, at vi har kendskab til dem; thi det står skrevet på 
messingpladerne. 
 
19:22 Nu skete det, at jeg, Nephi, lærte mine brødre om dette, og jeg læste meget for dem af det, som 
var indgraveret på messingpladerne, for at de kunne få kundskab om Herrens værk i andre lande, blandt 
folk fordum. 
 



19:23 Og jeg læste meget for dem af det, som stod skrevet i Mose bog; men for mere fuldstændigt at 
kunne overtale dem til at tro på Herren, deres Forløser, læste jeg for dem, hvad der var skrevet af 
profeten Esajas; thi jeg anvendte al hellig skrift på os, så at den kunne blive os til gavn og lærdom. 
 
19:24 Derfor talte jeg til dem og sagde:  Hør profetens ord, I, der er en levning af Israels hus, en gren, 
som er blevet afhugget; hør profetens ord, som blev skrevet til hele Israels hus og anvend dem på jer 
selv, så at I må have håb såvel som jeres brødre, fra hvem I er blevet afbrudt, thi således har profeten 
skrevet. 
 

Kapitel 20 
(Sammenlign Esajas 48.   Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
20:1 Lyt og hør dette, o Jakobs hus, I, som kaldes med Israels navn og er grundet af Judas kilder eller 
af dåbens vande, som sværger ved Herrens navn og omtaler Israels Gud; dog sværger de ikke sandt og 
heller ikke redeligt. 
 
20:2 Ikke desto mindre kalder de sig den hellige by, men de forlader sig ikke på Israels Gud, som er 
Hærskarernes Herre, ja, Hærskarernes Herre er hans navn. 
 
20:3 Se, jeg har kundgjort de forrige ting fra begyndelsen, de udgik af min mund, og jeg viste dem.  
Jeg viste dem med hast. 
 
20:4 Og jeg gjorde det, fordi jeg vidste, at du er stivsindet, og at din nakke er en jernsene og din pande 
af kobber, 
 
20:5 og derfor har jeg lige fra begyndelsen kundgjort dig det; førend det skete, vidste jeg dig det, og 
jeg viste dig det, for at du ikke skulle sige:  Min afgud har gjort det, mit udskårne billede og mit støbte 
billede befalede det. 
 
20:6 Du har set og hørt alt dette, og vil I ikke forkynde det?  Og jeg har fra denne stund vist dig nye 
ting, og du forstod dem ikke. 
 
20:7 De er skabt nu og ikke fra begyndelsen; de blev forkyndt for dig, inden du havde hørt noget om 
dem, for at du ikke skulle sige:  Se, jeg vidste det. 
 
20:8 Du hverken hørte eller vidste noget derom; ja, fra den stund var dit øre ikke åbnet; thi jeg vidste, 
at du ville handle ganske troløst; og fra moders liv blev du kaldt overtræder. 
 
20:9 Alligevel vil jeg forhale min vrede for mit navns skyld, og for min æres skyld vil jeg skåne dig og 
ikke udrydde dig 
 
20:10 Thi se, jeg har lutret dig; jeg har udvalgt dig i lidelsens ovn. 
 
20:11 For min skyld, ja for min egen skyld vil jeg gøre dette; thi jeg vil ikke tilstede, at mit navn 
vanhelliges, og jeg vil ikke give nogen anden min ære. 
 
20:12 Hør mig, o Jakob, og Israel, du som jeg kaldte:  Thi mig er det, jeg er den første, og jeg er også 
den sidste. 
 
20:13 Min hånd har også grundlagt jorden, og min højre hånd har udspændt himlene; jeg råber til dem, 
og de står op sammen. 
 
20:14 Samler jer alle og hør:  Hvem iblandt dem forkyndte mon dette?  Herren elskede ham, ja, han vil 
opfylde sit ord, som han forkyndte ved dem; og han vil gøre med Babylon efter behag, og hans arm skal 
falde på kaldæerne. 
 



20:15 Ligeså siger Herren:  Jeg, Herren, ja, jeg har talt; ja, jeg har kaldt ham til at forkynde det; jeg lod 
ham komme, og hans vej skal lykkes ham. 
 
20:16 Kom hid til mig; jeg har ikke talt i løndom; fra den tid, det blev kundgjort, har jeg talt, og Gud 
Herren og hans Ånd har sendt mig. 
 
20:17 Og så siger Herren, din Forløser, Israels Hellige:  Jeg har sendt ham; Herren din Gud, som lærer 
dig, hvad der er nyttigt, som leder dig ad vejen, du skal gå, han har gjort det. 
 
20:18 Gid du havde agtet på mine bud!  Da havde din fred været som en flod og din retfærdighed som 
havets bølger. 
 
20:19 Og dit afkom havde været som sand; dit livs afkom som sandskorn; hans navn ville ikke være 
blevet slettet ud, ej heller ødelagt for mit åsyn. 
 
20:20 Gå ud af Babylon, fly fra kaldæerne, forkynd det med frydesang, lad det blive hørt, udspred det til 
jordens ende og sig:  Herren har forløst sin tjener Jakob. 
 
20:21 Og de tørstede ikke; han ledte dem gennem ørkenen, han lod vandet flyde ud af klippen til dem; 
han kløvede også klippen, så vandet strømmede ud. 
 
20:22 Og uagtet han gjorde alt dette, ja, endog større ting, er der dog ikke nogen fred for de ugudelige, 
siger Herren. 
 

Kapitel 21 
(Sammenlign Esajas 49.  Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
21:1 Og atter:  Hør, o Israels hus alle I, som er afskåret og uddrevet på grund af mit folks hyrders 
ondskab; ja, o Israels hus, alle I, som er af mit folk, der er afskåret og spredt.  Hør mig, øer og hør, I, der 
er i det fjerne!  Herren kaldte mig fra moders liv; fra min moders skød har han nævnt mig ved navn. 
 
21:2 Og han har ført min mund som et skarpt sværd; han har skjult mig i sin hånds skygge og gjort mig 
til en ren pil, han har skjult mig i sit kogger. 
 
21:3 Og han sagde til mig:  Du er min tjener, o Israel, i hvilken jeg bliver herliggjort. 
 
21:4 Da sagde jeg:  Jeg har forgæves gjort mig anstrengelser og brugt min styrke til ingen nytte; men 
visselig er min ret hos Herren og min gerning med Gud. 
 
21:5 Og nu siger Herren, som dannede mig i moders liv, at jeg skulle være hans tjener for at hjemføre 
Jakob til ham -- selv om Israel ikke indsamles, skal jeg dog have ære for Herrens øjne, og min Gud skal 
være min styrke. 
 
21:6 Og han sagde:  det er en ringe ting, at du skal være min tjener til at oprejse Jakobs stammer og 
omvende de bevarede af Israel; men jeg vil også sætte dig til et lys for folkene, at du kan være min frelse 
til jordens ender. 
 
21:7 Så siger Herren, Israels Forløser, hans Hellige, til ham, som menneskene foragter, til ham, som 
folkene afskyr, til regenters træl:  Konger skal se og stå op, og fyrster skal også tilbede for Herrens skyld, 
som er trofast. 
 
21:8 Så siger Herren:  I nådens stund har jeg også hørt jer, o, I øer i havet, og på frelsens dag har jeg 
hjulpet jer, og jeg vil bevare dig og give dig min tjener til en pagt med folket, for at rejse landet igen og 
lade dig arve de ødelagte lodder, 
 



21:9 så at du kan sige til fangerne:  Gå ud!  og til dem, som sidder i mørke:  Kom frem!  De skal finde 
græs langs vejene, og deres græsgange skal findes på alle højtliggende steder. 
 
21:10 De skal hverken hungre eller tørste, ej heller skal solen eller heden stikke dem; thi han, som har 
barmhjertighed med dem, skal føre dem og lede dem til vandkilder. 
 
21:11 Og jeg vil gøre alle mine bjerge til veje, og mine stier skal højnes. 
 
21:12 Og se da, Israels hus, disse skal komme langvejs fra, og se, hine fra nord og vest og hine fra 
Sinims land. 
 
21:13 Syng, o himle!  og fryd dig o jord!  thi deres fødder, som er i øst, skal stadfæstes; I bjerge, bryd 
ud i sang; thi de skal ikke mere være slagne, thi Herren har trøstet sit folk og vil forbarme sig over sine 
arme. 
 
21:14 Men se, Zion har sagt:  Herren har forladt mig, og min Herre har glemt mig; men han vil vise, at 
det har han ikke. 
 
21:15 Thi kan en kvinde glemme sit diende barn, så hun ikke forbarmer sig over sit livs søn?  Ja, selv 
om de kunne glemme, vil jeg dog ikke glemme dig, o Israels hus. 
 
21:16 Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg bestandig for mig. 
 
21:17 Dine børn skal haste mod dem, der vil ødelægge dig, og de, som ødelagde dig, skal drage ud fra 
dig. 
 
21:18 Løft øjnene og se, alle disse samles, og de skal komme til dig.  Og så sandt jeg lever, siger 
Herren, skal du visselig bære dem alle som smykke, og binde dem om dig som en brud. 
 
21:19 Thi dine øde og ubeboede steder og dit hærgede land skal nu blive for trangt for indbyggerne; og 
øde, som opslugte dig, skal være langt borte. 
 
21:20 De børn, du vil få, efter at du har mistet de første, skal atter sige i dine øren:  Stedet er mig for 
trangt, giv mig mere plads, hvor jeg kan bo. 
 
21:21 Da skal du sige i dit hjerte:  Hvem fødte mig dem, eftersom jeg har mistet mine børn og er forladt 
og fangen og flygter frem og tilbage, og hvem har opdraget disse?  Se, jeg var ladt ene tilbage; og disse, 
hvor har de været! 
 
21:22 Så siger Gud Herren -- Se, jeg løfter min hånd for hedningerne og rejser mit banner for folket, og 
de vil føre dine sønner i armene, og dine døtre bæres på skuldrene. 
 
21:23 Og konger skal være dine fosterfædre og deres dronninger dine ammer; de skal bøje sig til jorden 
for dig og slikke dine fødders støv; og du skal kende, at jeg er Herren; de, som venter mig, bliver ikke til 
skamme. 
 
21:24 Mon byttet skal tages fra den mægtige eller de retmæssigt fængslede befries? 
 
21:25 Men så siger Herren:  Selv den mægtiges fanger skal tages fra ham og tyrannens bytte slippe 
bort; thi jeg vil stride mod den, der strider mod dig, og dine børn vil jeg frelse. 
 
21:26 Og jeg vil bespise dem, som undertrykker dig, med deres eget kød; de skal blive drukne af deres 
eget blod som af sød vin; og alt kød skal kende, at jeg, Herren, er din Frelser og din Forløser, den 
mægtige i Jakob. 
 

Kapitel 22 



(Mellem 588 og 570 f.K.) 
 
22:1 * Og efter at jeg, Nephi, nu havde læst det, der var skrevet på messingpladerne, skete det, at 
mine brødre kom og sagde til mig:  Hvad betyder det, som du har læst?  Skal det forstås efter det 
åndelige, som skal ske åndeligt og ikke efter kødet? 
 
22:2 Og jeg, Nephi, sagde til dem:  Se, det blev åbenbaret for profeten ved Åndens røst; thi ved Ånden 
bliver alle ting som skal komme over menneskenes børn efter kødets vis, tilkendegivet for profeterne. 
 
22:3 Derfor henhører det, hvorom jeg har læst, både til timelige og åndelige ting; thi det synes, som 
om Israels hus, for eller senere, vil blive spredt over hele jorden og ligeledes blandt alle nationer. 
 
22:4 Og se, der er allerede mange, som de, der bor i Jerusalem, ikke ved noget om.  Ja, størstedelen 
af alle stammerne er bortført, og de er spredt hist og her på øerne i havet, og hvor de er, ved ingen af os; 
vi ved kun så meget, at de er blevet bortført. 
 
22:5 Og efter at de bortførtes, er disse ting blevet profeteret om dem og ligeledes om alle dem, som 
herefter vil blive spredt og blive forvirret for den Israels Helliges skyld; thi de vil forhærde deres hjerter, af 
hvilken grund de vil blive spredt blandt alle folk og blive hadet af alle mennesker. 
 
22:6 Dog, efter at de er blevet opfostret af ikke-jøderne, og Herren har opløftet sin hånd mod disse og 
sat dem som et banner, og efter at deres børn er blevet båret på armene og deres døtre på skuldrene, 
se, de ting, der her tales om, er timelige; thi således er Herrens pagter med vore fædre; og det hentyder 
til os i de kommende dage samt alle vore brødre, som er af Israels hus. 
 
22:7 Og efter at hele Israels hus er blevet spredt og overvundet, betyder det, at tiden vil komme, da 
Gud Herren vil oprejse et mægtigt folk blandt ikke-jøderne, endog i dette land, og ved dem vil vort afkom 
blive spredt. 
 
22:8 Og efter at vort afkom er spredt, vil Gud Herren udføre et forunderligt værk blandt ikke-jøderne, 
hvilket vil være af stor værdi for vore efterkommere; derfor lignes det ved, at de opfostres af ikke-jøderne 
og bæres i deres arme og på deres skuldre. 
 
22:9 Og det vil også være af stor værdi for ikke-jøderne, og ikke alene for disse, men for hele Israels 
hus derved, at det tilkendegiver dem den himmelske Faders pagter med Abraham og siger:  I din slægt 
skal alle jordens slægter velsignes. 
 
22:10 Og jeg vil, mine brødre, at I skal vide, at alle slægter på jorden ikke kan velsignes, medmindre 
han blotter sin arm for folkenes øjne. 
 
22:11 Derfor vil Gud Herren blotte sin arm for alle folkenes øjne ved at opfylde sine pagter med dem, 
som er af Israels hus og bringe dem sit evangelium. 
 
22:12 Og således vil han atter føre dem ud af fangenskab, og de skal indsamles i deres arvelande; og 
de vil blive ført ud af ubemærkethed og mørke, og de skal vide, at Herren er deres Frelser og Forløser, 
den mægtige i Israel. 
 
22:13 Og den store og vederstyggelige kirkes blod, som er al jorderiges skøge, skal komme på deres 
eget hoved; thi de bekriger hinanden indbyrdes, og sværdet i deres egen hånd skal falde på deres eget 
hoved, og de skal være drukne af deres eget blod. 
 
22:14 Og alle folk, der vil føre krig mod dig, o Israels hus, skal vende sig mod hinanden, og de skal 
falde i graven, som de gravede for at besnære Herrens folk.  Og alle, som strider mod Zion, vil blive 
udryddet.  Og den store skøge, som har forvendt Herrens rette veje, ja, den store og vederstyggelige 
kirke, skal falde i støvet, og stort skal dens fald blive. 
 



22:15 Thi se, siger profeten, tiden kommer snart, da Satan ikke mere skal have magt over 
menneskenes hjerter, for dagen kommer snart, da alle de hovmodige og ugudelige skal være som halm, 
og dagen kommer, da de skal opbrændes. 
 
22:16 Thi den tid kommer snart, da Guds vrede i hele dens fylde skal udøses over alle menneskenes 
børn; thi han vil ikke tilstede, at de ugudelige skal ødelægge de retfærdige. 
 
22:17 Derfor vil han bevare de retfærdige ved sin magt, selv om han, for at bevare de retfærdige, skal 
lade sin vredes fylde forvolde deres fjenders ødelæggelse ved ild.  Derfor behøver de retfærdige ikke at 
frygte; thi profeten siger, de vil blive frelst, om det end skal ske ved ild. 
 
22:18 Se, mine brødre, jeg siger jer, at disse ting må snart komme; ja, endog blod og ild og røgdamp 
må komme, og det må nødvendigvis ske på denne jord, og det kommer over menneskene efter kødets 
vis, hvis det sker, at de forhærder deres hjerter mod den Hellige i Israel. 
 
22:19 Thi se, de retfærdige skal ikke omkomme; thi tiden skal visselig komme, da alle de, der strider 
mod Zion, skal omkomme. 
 
22:20 Og Herren vil afgjort berede en vej for sit folk for at opfylde de ord, Moses talte, da han sagde:  
Herren, jeres Gud, vil oprejse jer en profet ligesom mig; ham skal I høre i alt det, som han vil tale til jer.  
Og det skal ske, at alle, der ikke vil høre profeten, skal udryddes af folket. 
 
22:21 Og jeg, Nephi, forkynder jer nu, at denne profet, som Moses talte om, var Israels Hellige; derfor 
skal han afsige dom i retfærdighed. 
 
22:22 Og de retfærdige behøver ikke at frygte, thi det er dem, der ikke skal fortabes.  Men djævelens 
rige, som skal oprettes blandt menneskenes børn, hvilket rige er oprettet blandt dem, som lever i kødet, 
skal beskæmmes 
 
22:23 Thi tiden vil snart komme, da alle kirker, som er bygget for vindings skyld, og alle, som er bygget 
for at vinde magt over kødet, og de, som er bygget for at vinde anseelse i verdens øjne, og de, som 
følger kødets lyster og de verdslige ting, og som udøver al ugudelighed, ja kort sagt alle, der hører til 
djævelens rige, må frygte og skælve og bæve; det er dem, som må falde ned i støvet, det er dem, der 
skal fortæres som halm; og dette er i overensstemmelse med profetens ord. 
 
22:24 Og tiden kommer snarlig, da de retfærdige skal føres ud som kalve fra båsen, og den Hellige i 
Israel skal reagere med Herredømme og med magt og kraft og stor herlighed. 
 
22:25 Og han samler sine børn fra jordens fire hjørner; og han tæller sine får, og de kender ham, og der 
skal blive én hjord og en hyrde, og han skal give sine får føde, og i ham skal de finde føde. 
 
22:26 Og på grund af hans folks retfærdighed har Satan ingen magt; derfor kan han ikke blive løst i et 
tidsrum af mange år; thi han har ingen magt over folkets hjerter, for de lever i retfærdighed, og den 
Hellige i Israel regerer. 
 
22:27 Og se, nu siger jeg, Nephi, til jer, at alt dette må ske i kødet. 
 
22:28 Men se, alle slægter, stammer, tungemål og folk skal bo i tryghed hos den Hellige i Israel, dersom 
de vil omvende sig. 
 
22:29 Og nu slutter jeg, Nephi; thi jeg tør endnu ikke tale mere om disse ting 
 
22:30 Derfor ønsker jeg, mine brødre, at I skal betænke, at det, som står skrevet på messingpladerne, 
er sandt; og de vidner om, at mennesket må være lydig mod Guds befalinger. 
 



22:31 Derfor behøver I ikke at tro, at jeg og min fader er de eneste, der har vidnet og lært om dem.  
Dersom I derfor holder budene og holder ud til enden, skal I blive frelst på den yderste dag.  Så er det.  
Amen. 
 



Nephis Anden Bog 
(Mellem 588 og 545 f.K.) 

 
En beretning om Lehis død.  Nephis brødre sætter sig op imod ham.  Herren befaler Nephi at drage ud i 
ørkenen.  Hans rejser i ørkenen etc. 
 

Kapitel 1 
(Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
1:1 Og nu skete det, efter at jeg, Nephi, var holdt op med at belære mine brødre, at vor fader Lehi 
også talte meget til dem -- hvor meget Herren havde gjort for dem ved at føre dem ud af Jerusalems land. 
 
1:2 Og han talte til dem angående deres opsætsighed på havet og Guds barmhjertighed, idet han 
skånede deres liv, så at de ikke blev opslugt af havet. 
 
1:3 Og han talte også til dem om det forjættede land, som de havde fået, og hvor barmhjertig Herren 
var ved at advare os, så vi kunne flygte ud af Jerusalems land. 
 
1:4 Thi se, sagde han, jeg har set et syn, hvoraf jeg ved, at Jerusalem er ødelagt; og var vi blevet i 
Jerusalem, ville også vi være omkommet. 
 
1:5 Men, sagde han, til trods for vore genvordigheder har vi fået et forjættet land, et land, der er 
udvalgt fremfor alle andre lande, et land, som Gud Herren har lovet mig skal blive et arveland for mine 
efterkommere.  Ja, Herren har skænket mig og mine børn dette land for evigt.  Og alle, som ved Herrens 
hånd skal blive ført ud af andre lande. 
 
1:6 Og jeg, Lehi, profeterer ved den ånds indskydelse, som bor i mig, at ingen skal komme til dette 
land, uden at de bringes ved Herrens hånd. 
 
1:7 Derfor er dette land helliget dem, som han vil bringe.  Og dersom de tjener ham efter budene, 
som han har givet, skal det blive et frihedens land for dem, og de vil aldrig komme i trældom; hvis det 
bliver tilfældet, er det på grund af deres ugudelighed; thi dersom ugudelighed kommer til at herske, skal 
landet blive forbandet for deres skyld; men for de retfærdige skal det være velsignet til evig tid. 
 
1:8 Og se, det er visdom, at andre folk endnu en tid skal holdes i uvidenhed om dette land; thi ellers 
vil mange folkeslag oversvømme landet, så at der ikke vil være plads til arv. 
 
1:9 Derfor har jeg, Lehi, fået et løfte, at såfremt de, som Herren fører ud af Jerusalems land, vil holde 
hans bud, vil det gå dem vel i dette land.  Og de skal holdes skjult for alle andre folk, så at de selv kan eje 
landet.  Og om så sker, at de holder hans bud, vil de blive velsignet i dette land, og der vil ikke være 
nogle til at forurette dem eller berøve dem deres ejendomsland, og de skal stedse bo i tryghed. 
 
1:10 Men se, hvis den tid kommer, at de vil nedsynke i vantro, efter at de har nydt så store 
velsignelser af Herrens hånd og har kundskab om Jordens skabelse og om alle mennesker og kender 
Herrens store og herlige gerninger, som han har udført, fra verden blev skabt, og har fået magt til at gøre 
alt ved tro og har alle budene fra begyndelsen og er ved hans uendelige godhed ført til dette dyrebare 
forjættelsens land, se, da siger jeg, at om den dag skal komme, da de vil forkaste den Israels Hellige, den 
sande Messias, deres Forløser og Gud, se, da skal hans domme, som er retfærdige, komme over dem. 
 
1:11 Ja, han vil føre andre folk til dem, og han vil give dem magt, ag han vil fratage dem deres 
ejendomsland, og han vil forårsage, at de bliver fordrevet og slået. 
 
1:12 Ja, fra slægt til slægt skal der være blodsudgydelse og svære hjemsøgelser blandt dem; derfor 
ønsker jeg, mine sønner, at I vil mindes mine ord, ja jeg vil, at I skal lytte til dem. 
 



1:13 O, om I blot ville vågne op!  Vågn op af en dyb søvn, ja, af helvedes søvn og ryst de frygtelige 
lænker af, som I er bundet med, og som er de lænker, som binder menneskenes børn, så at de føres som 
fanger ned i elendighedens og jammerens evige dyb. 
 
1:14 Vågn op!  og stå op af støvet og hør en skælvende faders ord hvis legeme I snart skal nedlægge i 
den kolde og tavse grav, hvorfra ingen vandrer kan vende tilbage; endnu en liden tid, og jeg går al kødets 
gang. 
 
1:15 Men se, Herren har forløst min sjæl fra helvede; jeg har set hans herlighed, og jeg er for evigt 
indesluttet i hans kærligheds arme. 
 
1:16 Og Jeg ønsker, at I skal ihukomme og iagttage Herrens anordninger og love.  Se, det har været 
min sjæls bekymring fra begyndelsen. 
 
1:17 Mit hjerte har af og til været sorgbetynget; for jeg har frygtet, at Herren, jeres Gud, på grund af 
jeres hårdhjertethed, skulle lade sin vredes fylde komme over jer, og at I skulle blive forkastet og 
tilintetgjort for evigt; 
 
1:18 eller at en forbandelse skulle komme over jer gennem mange slægtled, og at I skulle blive 
hjemsøgt med sværd og med hungersnød og blive hadet og ført efter djævelens vilje og tvang. 
 
1:19 O, mine sønner!  måtte dog disse ting aldrig komme over jer, men måtte I blive et folk, udvalgt og 
velsignet af Herren.  Men se, hans vilje ske, for hans veje er retfærdige til evig tid. 
 
1:20 Og han har sagt:  Såfremt I holder mine bud, skal det gå jer vel i landet, men dersom I ikke vil 
holde mine bud, skal I blive forstødt fra mit ansigt. 
 
1:21 Og nu, for at min sjæl må fryde sig over jer og mit hjerte må forlade denne verden med glæde for 
jeres skyld, og at jeg ikke skal gå i graven af sorg og bekymring, rejs jer af støvet!  , mine sønner, vær 
mænd, og med eet sind og med eet hjerte vær standhaftige og forenede i alle ting, så at I ikke skal falde i 
trældom; 
 
1:22 at I ikke skal forbandes med en svær forbandelse, og at I ikke skal pådrage jer en retfærdig Guds 
mishag til både sjælens og legemets fordærvelse, ja evige fortabelse. 
 
1:23 Vågn op, mine sønner!  Ifør jer retfærdighedens rustning.  Ryst lænkerne af jer, som I er bundet 
med; kom ud af mørket og stå op af støvet. 
 
1:24 Gør ikke mere opstand mod jeres broder, som har set herlige ting og som har holdt budene fra 
det øjeblik, vi forlod Jerusalem, og som har været et redskab i Guds hånd til at føre os til det forjættede 
land; for havde det ikke været for ham, ville vi være omkommet af sult i ørkenen; alligevel forsøgte I at 
berøve ham livet, og han har haft megen sorg for jeres skyld. 
 
1:25 Og jeg frygter og skælver meget for jeres skyld for det tilfælde, at han atter skal lide; thi se, I 
beskyldte ham for, at han tragtede efter magt og myndighed over jer, men jeg ved, at han ikke har tragtet 
efter magt og myndighed over jer, men han har søgt Guds lære og jeres eget evige velfærd. 
 
1:26 Og I har knurret, fordi han har talt rent ud til jer.  I siger, at han har brugt strenghed, I siger, at han 
har været vred på jer.  Men se, hans strenghed var Guds ord og kraft, der var i ham, og det, om I kalder 
vrede, var sandheden, som er i Gud, som han ikke kunne holde tilbage, men uforfærdet foreholdt han jer 
jeres ugudelighed. 
 
1:27 Og det var nødvendigt, at Guds kraft var med ham, for at han kunne befale jer, så I måtte lyde.  
Men se, det var ikke ham, men Herrens ånd i ham, der åbnede hans mund, så at han ikke kunne tie. 
 



1:28 Og nu, min søn Laman, og også Lemuel og Sam og ligeledes mine sønner, som er Ismaels 
sønner, se, dersom I vil lytte til Nephis røst, skal I ikke omkomme.  Og om I vil høre ham, efterlader jeg jer 
en velsignelse, ja endog min første velsignelse. 
 
1:29 Men dersom I ikke vil høre ham, tager jeg min første velsignelse bort, ja, min velsignelse, og den 
skal hvile på ham. 
 
1:30 Og nu, Zoram, taler jeg til dig.  Se, du er Labans tjener; alligevel er du blevet ført ud af 
Jerusalems land, og jeg ved, at du bestandig vil være min søn Nephis trofaste ven. 
 
1:31 Og fordi du har været trofast, skal dit afkom velsignes sammen med hans afkom, at det længe 
må gå dem godt i dette land; og intet, uden deres egen ugudelighed skal hindre eller forstyrre deres lykke 
i dette land for evigt, 
 
1:32 Dersom I derfor holder Herrens bud, så har Herren helliget dette land til sikkerhed for dit afkom 
sammen med min søns afkom, så at de kan bo her i tryghed. 
 

Kapitel 2 
(Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
2:1 Og nu, Jakob, taler jeg til dig:  Du er min førstefødte i mine trængslers dage i ørkenen, Og se, i 
din barndom har du lidt meget og haft megen sorg på grund af dine brødres slette opførsel. 
 
2:2 Men du, Jakob, min førstefødte i ørkenen, kender alligevel Guds storhed, og han vil hellige dine 
lidelser og lade dem blive dig til velsignelse. 
 
2:3 Derfor skal din sjæl blive velsignet, og, du skal bo i tryghed sammen med din broder Nephi; og 
dine dage skal tilbringes i din Guds tjeneste.  Derfor ved jeg, at du er forløst gennem din Forløsers 
retfærdighed; thi du har set, at han i tidens fylde vil komme til menneskene med frelse. 
 
2:4 Og i din ungdom har du set hans herlighed, derfor er du velsignet som dem, til hvem han skal 
komme i kødet; thi Ånden er den samme i går, i dag og for evigt.  Og siden menneskets fald er vejen 
beredt, og frelse er fri. 
 
2:5 Og mennesket er blevet tilstrækkeligt undervist, så det kender godt fra ondt.  Og loven er givet 
menneskene.  Og ved loven bliver intet kød retfærdiggjort; eller ved loven er menneskene forkastet.  Ja, 
ved den timelige lov forkastedes de.  Ved den åndelige lov omkommer de, mister det gode og bliver 
ulyksalige for evigt. 
 
2:6 Derfor kommer forløsningen i og ved den hellige Messias, thi han er fuld af nåde og sandhed. 
 
2:7 Se, han hengiver sig selv som et sonoffer for synd for at fyldestgøre loven for alle dem, som har 
et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, og for ingen andre kan loven fyldestgøres. 
 
2:8 Af hvor stor vigtighed er det derfor ikke at kundgøre disse ting for jordens beboere, for at de kan 
vide, at intet kød kan bo i Guds nærværelse uden ved den hellige Messias's fortjenester, barmhjertighed 
og nåde; han, som nedlægger sit liv efter kødet og tager det igen ved Åndens kraft, så at han, som er den 
første, der skal opstå, må kunne tilvejebringe de dødes opstandelse. 
 
2:9 Derfor er han førstegrøden af det, som tilhører Gud, efter som han skal gå i forbøn for alle 
mennesker; og de, der tror på ham, skal blive frelst. 
 
2:10 Og ved hans forbøn for alle, kommer alle mennesker til Gud; og de står for hans ansigt for at 
blive dømt af ham i overensstemmelse med sandheden og helligheden, som er i ham.  I dette øjemed 
tjener loven, som den Hellige har givet, nemlig til udførelse af straffen, som er blevet fastsat; og denne 



straf, som er blevet fastsat, står i modsætning til lyksaligheden, som ligeledes er blevet fastsat, for at 
modsvare forsoningens endemål. 
 
2:11 Thi det er nødvendigt, at der er en modsætning i alle ting.  Hvis det ikke var så, min førstefødte i 
ørkenen, kunne retfærdighed ikke finde sted, ej heller ugudelighed og hverken herlighed eller elendighed, 
hverken godt eller ondt.  Og alle ting måtte følgelig være en sammenblanding i et; om der derfor skulle 
være et legeme, måtte det nødvendigvis forblive som dødt og der hverken have liv, død eller 
forkrænkelighed, ej heller uforkrænkelighed og hverken lyksalighed eller elendighed, hverken følelse eller 
ufølsomhed. 
 
2:12 Og følgelig skabtes det som noget uden værd, og der ville heller ikke have været nogen hensigt 
med dets skabelse.  Og dette må nødvendigvis tilintetgøre Guds visdom og hans evige hensigter og 
ligeledes Guds kraft, barmhjertighed og retfærdighed. 
 
2:13 Og dersom I siger, at der ikke eksisterer nogen lov, da vil I også sige, at der ikke eksisterer nogen 
synd.  Dersom I siger, at der ikke findes synd, da vil I også sige, at der ikke eksisterer nogen 
retfærdighed.  Og dersom der ingen retfærdighed er, da er der ingen lykke.  Og findes der hverken 
retfærdighed eller lykke, så er der heller ingen straf eller elendighed.  Og dersom disse ting ikke er, så er 
der ingen Gud.  Og er der ingen Gud, da er vi ikke til, heller ikke jorden; thi der kunne ikke være noget 
skabt, hverken til selv at udføre noget eller til at blive tilskyndet dertil, hvorfor alt må være forsvundet. 
 
2:14 Og nu, mine sønner, jeg taler dette til jer til jeres nytte og lærdom; thi der er en Gud, og han har 
skabt alle ting, både himlene og jorden og alle ting, som er i dem, både det, som virker og det, der 
påvirkes. 
 
2:15 Og for at udføre hans evige hensigter med hensyn til mennesket var det nødvendigt, efter at han 
havde skabt vore første forældre samt dyrene på markenog fuglene i luften, ja alle ting, som er skabt, at 
der skulle være en modsætning, nemlig den forbudne frugt i modsætning til frugten af livets træ:  den ene 
sød, den anden bitter. 
 
2:16 Derfor gav Gud Herren mennesket frihed til at handle for sig selv.  Men mennesket kan ikke selv 
handle, uden at det bliver tilskyndet af det ene eller det andet. 
 
2:17 Og i overensstemmelse med det, jeg har læst og det, der står skrevet må jeg, Lehi, nødvendigvis 
antage, at en Guds engel faldt fra himlen; og han blev en djævel, fordi han havde søgt det, der var ondt 
for Gud. 
 
2:18 Og fordi han faldt fra himlen og blev ulyksalig for evigt, søgte han også at gøre den hele 
menneskeslægt ulykkelig.  Og han, den gamle slange, som er djævelen og faderen til al løgn, sagde 
derfor til Eva:  Tag af den forbudne frugt, og du skal ikke dø, men du vil blive som Gud til at kende godt 
og ondt. 
 
2:19 Og efter at Adam og Eva havde taget af den forbudne frugt, blev de uddrevet af Edens have for 
at dyrke jorden. 
 
2:20 Og de har født børn, ja al jordens slægt. 
 
2:21 Og efter Guds vilje blev menneskenes dage forlænget, for at de kunne omvende sig, medens de 
var i kødet; derfor blev deres tilværelse en prøvestand, og deres tid blev forlænget i overensstemmelse 
med de befalinger, som Gud Herren gav menneskenes børn.  Thi han gav befaling om, at alle mennesker 
skulle omvende sig og viste dem, at de alle var fortabte på grund af deres forældre overtrædelse. 
 
2:22 Og se nu, dersom Adam ikke havde overtrådt, ville han ikke være faldet, men ville være forblevet 
i Edens have.  Og alle ting, der var skabt, måtte være forblevet i den samme tilstand, som de var i, efter 
at de var blevet skabt, og de måtte have været til for evigt og været uden ende. 
 



2:23 Og de ville ingen børn have fået, men ville være forblevet i en uskyldig tilstand og ingen glæde 
nydt, for de kendte ikke til sorg og havde ikke gjort noget godt, for de kendte ikke til synd. 
 
2:24 Men se, alt er blevet gjort efter hans visdom, som kender alle ting. 
 
2:25 Adam faldt, for at menneskene kunne blive til, og menneskene er til for at kunne nyde glæde. 
 
2:26 Og Messias kommer i tidens fylde, for at han kan forløse menneskenes børn fra syndefaldet.  Og 
da de er forløst fra syndefaldet og kender godt fra ondt, er de blevet fri for evigt, til at handle for sig selv 
og ikke lade sig påvirke af noget med undtagelse af lovens straf på den store yderste dag i 
overensstemmelse med de befalinger, som Gud har givet. 
 
2:27 Derfor er menneskene fri efter kødet; og alle ting, der er tjenlige for menneskene er givet dem.  
Og de kan frit vælge frihed og evigt liv ved den store formidling for alle mennesker, eller fangenskab og 
død efter djævelens magt og fangenskab; thi han søger at gøre alle mennesker ulykkelige, ligesom han 
selv er. 
 
2:28 Og nu, mine sønner, ville jeg ønske, at I vil se hen til den store Formidler og lytte til hans store 
bud, være tro mod hans ord og vælge evigt liv, i overensstemmelse med hans hellige ånds vilje. 
 
2:29 Og ikke vælge evig død efter kødets vilje og det onde, der er deri, som giver djævelens ånd magt 
til at tage jer til fange og føre jer ned til helvede, så at han kan regere over jer i sit eget rig 
 
2:30 Jeg har talt disse få ord til jer alle, mine sønner, i min prøvestands sidste dage, og jeg har valgt 
den gode del ifølge profetens ord.  Og jeg har intet andet øjemed end jeres sjæles evige velfærd.  Amen. 
 

Kapitel 3 
(Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
3:1 Og nu taler jeg til dig, Joseph, min sidstfødte.  Du blev født i mine lidelsers ørken, ja, i min største 
sorgs dage fødte din moder dig 
 
3:2 Og må Herren også hellige dette land, der er et særdeles dejligt land, som en arvelod for dig og 
dine efterkommere sammen med dine brødre til din sikkerhed for evigt, om I holder den Helliges bud. 
 
3:3 Og nu, Joseph, min sidstfødte, som jeg har ført ud af mine lidelsers ørken:  Må Herren velsigne 
dig for evigt, thi dine efterkommere skal ikke helt udryddes. 
 
3:4 Thi se, de er mine lænders frugt, og jeg er en efterkommer af Josef, som blev ført fangen til 
Ægypten.  Og store var de pagter, som Herren gjorde med Josef. 
 
3:5 Derfor så Josef visselig vor dag.  Og han fik et løfte af Herren, at af hans lænders frugt ville Gud 
Herren oprejse Israels hus en retfærdig gren, ikke Messias, men en gren, der skulle afhugges, men 
alligevel ihukommes i Herrens pagter, så at Messias i kraftens ånd skulle åbenbares for dem i de sidste 
dage for at føre dem fra mørket til lyset, ja, ud af mørkets skjul og fangenskab til frihed. 
 
3:6 Thi Josef vidnede sandelig, idet han sagde:  En seer skal Herren, min Gud, oprejse, som skal 
være en udvalgt seer for mine lænders frugt. 
 
3:7 Ja, Josef sagde:  Sandelig, så siger Herren til mig:  En udvalgt seer vil jeg oprejse af dine 
lænders frugt, han skal være højt agtet blandt dem.  Og til ham vil jeg give befaling, at han skal udføre en 
gerning for dine lænders frugt, hans brødre, som skal være af stor betydning for dem, ja, bringe dem til 
kundskab om de pagter, som jeg har gjort med dine fædre. 
 
3:8 Og jeg vil give ham en befaling, at han ikke skal gøre andet end det, jeg befaler ham.  Og jeg vil 
gøre ham stor i mine øjne, thi han skal udrette, min gerning. 



 
3:9 Og han skal blive stor ligesom Moses, som jeg har sagt, jeg vil oprejse for jer, til at udfri mit folk, 
o, Israels hus! 
 
3:10 Og Moses vil jeg oprejse til at udfri dit folk af Ægyptens land. 
 
3:11 Men en seer vil jeg oprejse af dine lænders frugt, og ham vil jeg give magt til at åbenbare mit ord 
for dine lænders afkom -- og ikke alene til at åbenbare mit ord, siger Herren, men også til at overbevise 
dem om mit ord, som allerede vil være spredt blandt dem. 
 
3:12 Derfor skal dine lænders frugt skrive, og Judas lænders frugt skal skrive, og det, der skal skrives 
ved dine lænders frugt og ligeså det, der skal skrives ved Judas lænders frugt, skal føjes sammen for at 
tilintetgøre falske lærdomme og afskaffe splid og oprette fred blandt dine lænders frugt og i de sidste 
dage bringe dem til kundskab om deres fædre og til kundskab om mine pagter, siger Herren. 
 
3:13 Og i skrøbelighed skal han gøres stærk på den dag, da mit værk skal begynde blandt hele mit 
folk til din genoprejsning, o Israels hus, siger Herren. 
 
3:14 Og således profeterede Josef og sagde:  Se, den seer vil Herren velsigne, og de, der søger at 
tilintetgøre ham, skal beskæmmes; thi denne forjættelse, som jeg har modtaget af Herren angående mine 
lænders frugt, skal opfyldes.  Se, jeg er vis på denne forjættelses opfyldelse. 
 
3:15 Og han skal kaldes efter mit navn, og det skal være efter hans faders navn.  Og han skal være 
ligesom jeg; thi de ting, som Herren skal udføre ved hans hånd, skal ved Herrens kraft bringe mit folk 
frelse. 
 
3:16 Ja, således profeterede Josef; jeg er lige så forvisset om dette, som jeg er på, forjættelsen om 
Moses; thi Herren har sagt til mig:  Jeg vil bevare dine efterkommere for evigt. 
 
3:17 Og Herren har sagt:  Jeg vil oprejse en Moses, og jeg vil give ham magt med en stav, og jeg vil 
bibringe ham kendskab til skrivning.  Dog vil jeg ikke løse hans tunge, så at han skal tale meget, for jeg vil 
ikke gøre ham mægtig i tale.  Men jeg vil skrive min lov for ham med min egen hånds finger, og jeg vil 
beskikke ham en talsmand. 
 
3:18 Og Herren sagde også til mig:  Jeg vil oprejse en af dine lænders frugt, og jeg vil beskikke en 
talsmand for ham.  Og se, jeg vil beskikke ham til at skrive dine lænders frugts optegnelser til dine 
efterkommere, og disses talsmand skal forkynde dem. 
 
3:19 Og ordene, som han skal skrive, skal være de ord, som efter min visdom er tjenlige til at udgå til 
dine lænders frugt.  Og det skal være, som om dine lænders frugt havde råbt til dem ud af støvet; thi jeg 
kender deres tro. 
 
3:20 Og de skal råbe ud af støvet, efter at mange slægter er gået bort, ja, endog kalde på deres 
brødre til omvendelse.  Og det skal ske, at deres råb skal høres i deres ords enfoldighed. 
 
3:21 For deres tros skyld skal deres ord udgå af min mund til deres brødre, som er dine lænders frugt; 
og deres ords svaghed vil jeg gøre stærk ved deres tro, til ihukommelse af min pagt, som jeg gjorde med 
dine fædre. 
 
3:22 Og nu se, min søn Joseph, således profeterede min fader fordum. 
 
3:23 Derfor er du velsignet gennem denne pagt; thi dit afkom skal ikke udryddes, thi de vil lytte til 
bogens ord. 
 



3:24 Og der skal opstå en mægtig blandt dem, som skal gøre meget godt, både i ord og gerning og 
blive et redskab i Guds hånd til, med overordentlig stor tro, at gøre kraftige gerninger og gøre det, der er 
stort for Guds Åsyn, for at tilvejebringe megen genoprettelse for Israels hus og dine brødres sæd. 
 
3:25 Og nu, velsignet er du, Joseph.  Se, du er lille; lyt derfor til din broder Nephis ord, og det skal gå 
dig, som jeg har sagt.  Ihukom din døende faders ord.  Amen. 
 

Kapitel 4 
(Mellem 588 og 570 f.K.) 

 
4:1 Og nu taler jeg, Nephi, om de profetier, som min fader har talt om med hensyn til Josef, som blev 
bortført til Ægypten. 
 
4:2 Thi se, han profeterede sandelig om al sit afkom.  Og der findes ikke mange større profetier end 
dem, han skrev.  Og han profeterede angående os og vore kommende slægter, og disse profetier er 
skrevet på messingpladerne. 
 
4:3 Og efter at min fader var holdt op med at tale om Josefs profetier, kaldte han Lamans børn, 
dennes sønner og døtre, til sig og sagde til dem:  Se, mine sønner og døtre, som er min førstefødtes 
sønner og døtre, jeg vil, at I skal låne øre til mine ord. 
 
4:4 Thi Gud Herren har sagt:  Såfremt I holder mine bud, skal I have fremgang i landet; men dersom I 
ikke holder mine bud, skal I blive forstødt fra mit ansigt. 
 
4:5 Men se, mine sønner og døtre, jeg kan ikke gå i graven, medmindre jeg efterlader jer en 
velsignelse; thi se, jeg ved, at dersom I bliver belært om den vej, I skal vandre på, vil I ikke forlade den. 
 
4:6 Om I derfor er forbandede, se, da efterlader jeg jer min velsignelse, så at forbandelsen kan blive 
hævet og komme over jeres forældres hoveder. 
 
4:7 Derfor vil Gud Herren for min velsignelses skyld ikke tilstede, at I omkommer; men han vil være 
barmhjertig mod jer og jeres afkom til evig tid. 
 
4:8 Og efter at min fader havde endt sin tale til Lamans sønner og døtre, skete det, at han lod 
Lemuels sønner og døtre kalde til sig. 
 
4:9 Og han talte til dem og sagde:  Se, mine sønner og døtre, som er min anden søns sønner og 
døtre, se, jeg giver jer den samme velsignelse, som jeg gav Lamans sønner og døtre; derfor skal I ikke 
heller blive helt udryddet, men i de sidste dage skal jeres afkom velsignes. 
 
4:10 Og det skete, at da min fader var færdig med at tale til dem, se, da talte han til Ishmaels sønner, 
ja og til dennes hele hus. 
 
4:11 Og da han havde talt til dem, talte han til Sam og sagde:  Velsignet er du og dit afkom, for du skal 
arve landet ligesom din broder Nephi, og dit afkom skal regnes sammen med hans afkom; og du skal 
blive ligesom din broder og dit afkom ligesom hans afkom, og du skal blive velsignet alle dine dage. 
 
4:12 Og efter at min fader Lehi havde talt til hele sit hus i overensstemmelse med sit hjertes følelser og 
Herrens ånd, som var i ham, ældedes han.  Og det skete, at han døde og blev begravet. 
 
4:13 Og ikke mange dage efter hans død begav det sig, at Laman og Lemuel og Ishmaels sønner blev 
vrede på mig på grund af Herrens påmindelser. 
 
4:14 Thi jeg, Nephi, følte mig nødsaget til at tale til dem i overensstemmelse med hans ord.  Thi jeg og 
ligeledes min fader; før han døde, havde talt mange ting til dem, hvoraf meget er skrevet på de andre 
plader, hvis indhold er af mere historisk art. 



 
4:15 Og på disse skriver jeg det, der rører sig i min sjæl og meget af skrifterne, der er indgraveret på 
messingpladerne; thi min sjæl fryder sig over skrifterne, og mit hjerte overvejer dem, og jeg nedskriver 
dem til mine børns lærdom og nytte. 
 
4:16 Se, min sjæl fryder sig i det, som hører Herren til, og mit hjerte tænker idelig på det, som jeg har 
set og hørt. 
 
4:17 Men uagtet Herrens store godhed i at vise mig sine store og forunderlige gerninger, udbryder mit 
hjerte dog:  O, jeg elendige menneske!  ja, mit hjerte sørger over mit kød, og min sid bedrøves på grund 
af min synd. 
 
4:18 Jeg er omgivet af de fristelser og synder, som så let besnærer mig. 
 
4:19 Og når jeg ønsker at glæde mig, sukker mit hjerte over mine synder; alligevel ved jeg, til hvem jeg 
har sat min lid. 
 
4:20 Min Gud har været min støtte, han har ført mig igennem mine trængsler i ørkenen, og han har 
bevaret mig på det store dybs hav. 
 
4:21 Han har fyldt mig med sin kærlighed, som om mit kød skulle fortæres. 
 
4:22 Han beskæmmede mine fjender, så at de skælvede for mig. 
 
4:23 Se, han har hørt mit råb om dagen og givet mig kundskab ved syner om natten. 
 
4:24 Og om dagen er jeg blevet frimodig ved kraftig bøn til ham, ja, min røst har jeg opløftet til det 
høje, og engle kom ned og betjente mig. 
 
4:25 Og på hans Ånds vinger har mit legeme været henrykket til meget høje bjerge.  Og mine øjne har 
set store ting, ja, endog for store for mennesker; derfor blev det mig forbudt at skrive dem. 
 
4:26 O, når jeg nu har set så store ting, og når Herren i sin nåde mod menneskenes børn har bevist 
mennesket så megen nåde, hvorfor skulle mit hjerte græde og min sjæl dvæle i sorgens dal, mit kød 
svinde hen og min styrke slappes, blot på grund af mine lidelser? 
 
4:27 Og hvorfor skulle jeg på grund af kødet overgive mig til synd?  Ja, hvorfor skulle jeg give efter for 
fristelser, så at den onde skulde vinde indpas i mit hjerte for at forstyrre min fred og plage min sjæl?  
Hvorfor er jeg vred på mine fjender? 
 
4:28 Vågn op, min sjæl Hæng ikke mere ved synd.  Fryd dig, o mit hjerte, og giv ikke mere min sjæls 
fjende plads. 
 
4:29 Vredes ikke mere over mine fjender.  Svæk ikke min styrke på grund af mine lidelser. 
 
4:30 Fryd dig, o mit hjerte, og råb til Herren og sig:  O, Herre, jeg vil lovprise dig til evig tid; ja, min sjæl 
vil frydes I dig, min Gud og frelses klippe. 
 
4:31 O, Herre, vil du forløse min sjæl?  Vil du fri mig ud af mine fjenders hænder?  Vil du lade mig 
skælve, når synden viser sig? 
 
4:32 Vil du lade helvedes porte bestandig være lukkede for mig, thi mit hjerte er sønderknust og min 
ånd angergiven.  O, Herre, luk ikke din retfærdigheds døre for mig, så at jeg må kunne vandre på 
ydmyghedens stier og holde mig trofast på den rette vej. 
 



4:33 O, Herre, vil du indhylle mig i din retfærdigheds kappe?  O, Herre, vil du berede mig en vej til at 
undfly mine fjender?  Vil du gøre min sti ret for mig?  Læg ingen anstødssten på min vej!  Men vil du 
rydde min vej for mig, og spær ikke min vej, men mine fjenders vej. 
 
4:34 O, Herre, jeg har sat min lid til dig, og jeg vil forlade mig på dig for evigt.  Jeg vil ikke forlade mig 
på en arm af kød, for jeg ved, at den, der forlader sig på en arm af kød, er forbandet.  Ja, forbandet er 
den, der forlader sig på mennesket eller holder kød for sin arm. 
 
4:35 Ja, jeg ved, at Gud giver gerne den, som beder.  Ja, min Gud vil give mig, om jeg ikke beder om 
noget, der er forkert; derfor vil jeg opløfte min røst til dig, ja, jeg vil råbe til dig, min Gud, min 
retfærdigheds klippe.  Se, min røst skal for evigt opstige til dig, min klippe og min evige Gud.  Amen. 
 

Kapitel 5 
(Mellem 588 og 545 f.K.) 

 
5:1 Og se, det skete, at jeg, Nephi, påkaldte Herren, min Gud, meget på grund af mine brødres 
vrede. 
 
5:2 Men se, deres vrede mod mig tiltog, så at de endog søgte at berøve mig livet. 
 
5:3 Ja, de knurrede mod mig og sagde:  Vor yngre broder tror, at han kan herske over os, og vi har 
haft mange, prøvelser for hans skyld; derfor lad os nu dræbe ham, så at vi ikke mere plages af hans ord.  
Thi se, vi vil ikke, at han skal være vor hersker, da det tilkommer os, som er de ældre brødre, at regere 
over dette folk. 
 
5:4 Jeg skriver nu ikke på disse plader alle de ord, som de sagde mod mig, men det er mig nok at 
sige, at de stræbte mig efter livet. 
 
5:5 Og det skete, at Herren advarede mig, at jeg, Nephi, skulle drage bort fra dem og flygte ud i 
ørkenen sammen med alle dem, der ville følge med mig. 
 
5:6 Derfor begav det sig, at jeg, Nephi, tog min familie og ligeledes Zoram og hans familie og Sam, 
min ældre broder, med hans familie og Jakob og Joseph, mine yngre brødre og mine søstre og alle dem, 
der ville gå med mig.  Og alle de, der ville følge mig, var dem, der troede på Guds advarsler og 
åbenbaringer, hvorfor de lyttede til mine ord. 
 
5:7 Og vi tog vore telte og alle mulige ting og vandrede mange dage i ørkenen, og da vi havde 
vandret omkring i mange dage, slog vi lejr. 
 
5:8 Og mit folk ville, at vi kaldte stedet Nephi, og derfor kaldte vi det Nephi. 
 
5:9 Og alle, der var med mig, blev enige om at kalde sig Nephis folk. 
 
5:10 Og vi iagttog Herrens bud, skikke og forordninger i alle ting ifølge Moseloven. 
 
5:11 Og Herren var med os, og vi havde stor fremgang, thi vi såede, og vi høstede igen i mængde, og 
vi begyndte at tillægge flokke og hjorde og alle slags kreaturer. 
 
5:12 Og jeg, Nephi, havde også bragt de optegnelser med, som var indgraveret på messingpladerne 
og den kugle eller det kompas, som blev beredt for min fader ved Herrens hånd i overensstemmelse med 
det, som er skrevet. 
 
5:13 Og det skete, at vi begyndte at trives udmærket og at formere os i landet. 
 



5:14 Og jeg, Nephi, tog Labans sværd og lavede mange lignende sværd, så at de, der nu kaldes 
lamaniter, ikke skulle overfalde og udrydde os; thi jeg kendte deres had til mig og mine børn og til dem, 
der kaldes mit folk. 
 
5:15 Og jeg lærte mit folk at opføre bygninger og at arbejde med alle slags træsorter og med jern og 
kobber og messing, med stål, guld og sølv og kostbart malm, der fandtes i store mængder. 
 
5:16 Og jeg, Nephi, byggede et tempel, og jeg opførte det i samme stil som Salomons tempel med 
undtagelse af, at det ikke blev bygget af så mange kostbare ting, for de fandtes ikke i landet, hvorfor det 
ikke kunne bygges som Salomons tempel.  Men bygningens stil var som Salomons tempel, og udførelsen 
deraf var meget smuk. 
 
5:17 Og det skete, at jeg, Nephi, fik mit folk til at være flittige og at arbejde med hænderne. 
 
5:18 Og de ville, at jeg skulle være deres konge.  Men jeg, Nephi, ønskede ikke, at de skulle have 
nogen konge; alligevel, gjorde jeg for dem, hvad der stod i min magt. 
 
5:19 Og se, Herrens ord blev opfyldt, som han talte angående mine brødre, nemlig at jeg skulle være 
deres leder og deres lærer, og se, jeg var deres leder og deres lærer efter Herrens befaling, indtil den tid, 
de søgte at tage mit liv. 
 
5:20 Og således blev Herrens ord opfyldt, som han talte til mig, idet han sagde:  Dersom de ikke vil 
agte på dine ord, vil de blive bortstødt fra Herrens ansigt.  Og se, de blev udelukket fra Herrens ansigt. 
 
5:21 Og han lod forbandelse komme over dem, ja, en svær forbandelse på grund af deres 
ugudelighed.  Thi se, de forhærdede deres hjerter mod ham, så at de var blevet hårde som flint; og da de 
var hvide og meget smukke og behagelige, lod Gud Herren dem få mørk hud, så de ikke blev tillokkende 
for mit folk. 
 
5:22 Og så siger Gud Herren:  Jeg vil lade dem blive modbydelige for alt folk, medmindre de 
omvender sig fra deres ugudelighed 
 
5:23 Og forbandet skal hans afkom være, der blander sig med deres afkom; thi de skal blive forbandet 
med den samme forbandelse.  Og Herren talte det, og det skete så. 
 
5:24 Og på grund af forbandelsen, som hvilede på dem, blev de til et dovent folk, fulde af rænker og 
snedige anslag, og de jagede efter rovdyr i ørkenen. 
 
5:25 Og Gud Herren sagde til mig:  De skal blive en svøbe for dit afkom til at opvække dem til 
eftertanke om mig; og såfremt de ikke vil ihukomme mig og lytte til mine ord, skal de tugte dem, ja, til 
ødelæggelse. 
 
5:26 Og det skete, at jeg, Nephi indviede Jakob og Joseph til præster og lærere over mit folks land. 
 
5:27 Og vi levede lykkeligt. 
 
5:28 Og der var gået tredive år, siden vi forlod Jerusalem.  {569 f.K.} 
 
5:29 Og jeg, Nephi, havde hidtil skrevet mit folks optegnelser på mine plader, som jeg havde lavet. 
 
5:30 Og det skete, at Gud Herren sagde til mig:  Lav andre plader, og du skal skrive mange ting, som 
er godt for mit åsyn og til gavn for dit folk. 
 
5:31 Og for at være lydig mod Herrens befaling gik jeg, Nephi, hen og lavede disse plader, på hvilke 
jeg har indgraveret disse ting. 
 



5:32 Og jeg indgraverede det, der er velbehageligt for Gud, og dersom mit folk finder behag i det, som 
hører Gud til, da vil de glæde sig ved mine optegnelser, som findes på disse plader. 
 
5:33 Og dersom nogen ønsker at kende mit folks mere udførlige historie, da må de granske mine 
andre plader. 
 
5:34 Og det er nok for mig at sige, at fyrretyve år er forløbet, og vi har allerede haft krige og 
uroligheder med vore brødre.  {559 f.K.} 
 

Kapitel 6 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
6:1 De ord, som Jakob, Nephis broder, talte til Nephis folk: 
 
6:2 Se, mine elskede brødre, jeg, Jakob, som er kaldet af Gud og ordineret efter hans hellige orden 
og blevet indviet af min broder Nephi, som I betragter som konge eller beskytter, og som I stoler på vil 
beskytte jer, se, I ved, at jeg har talt mangfoldige ting til jer. 
 
6:3 Alligevel taler jeg atter til jer, thi jeg ønsker meget jeres sjæls frelse.  Ja, min bekymring for jer er 
stor, og I ved selv, at det har den altid været.  Thi jeg har formanet jer med al flid, og har lært jer min 
faders ord, og jeg har talt til jer om alle ting, som er skrevet fra verdens skabelse. 
 
6:4 Og se, jeg ønsker nu at tale til jer om nærværende og kommende ting; jeg vil derfor læse 
Esajas's ord for jer.  Og det er de ord, som min broder ønskede, at jeg skulle tale til jer.  Og jeg taler til jer 
for jeres egen skyld, at I må lære at forherlige jeres Guds navn. 
 
6:5 Og de ord, som jeg nu skal læse, er dem, som Esajas talte angående hele Israels hus; derfor kan 
de henføres til jer, thi I er af Israels hus.  Og Esajas talte mange ting, som hentyder til jer, fordi I er af 
Israels hus. 
 
6:6 Og således er ordene:  Så siger Gud Herren:  Se, jeg vil strække min hånd ud til nationerne og 
opløfte mit banner for folkene, og de skal føre dine sønner frem på armene, og dine døtre skal bæres på 
skuldrene. 
 
6:7 Og konger skal være dine fosterfædre og deres dronninger dine fostermødre; på deres ansigt 
skal de bøje sig til jorden for dig og slikke dine fødders støv; og da skal du fornemme, at jeg er Herren, og 
at de som forventer mig, ikke skal beskæmmes. 
 
6:8 Og nu vil jeg, Jakob, tale noget angående disse ord; thi se, Herren har vist mig, at de, der var i 
Jerusalem, hvorfra vi kom, er blevet slået ihjel eller bortført som fanger. 
 
6:9 Ikke desto mindre har Herren vist mig, at de skal vende tilbage igen.  Og han har også vist mig, at 
Gud Herren, Israels Hellige, skal åbenbare sig for dem i kødet; og efter at han har åbenbaret sig, skal de 
hudstryge og korsfæste ham, ifølge engelens ord, som forkyndte mig det. 
 
6:10 Og efter at de har forhærdet deres hjerter og rejst nakken mod Israels Hellige, se, da skal hans 
domme komme over dem.  Og dagen kommer, da de skal blive slået og plaget. 
 
6:11 Og efter at de er blevet drevet hid og did, siger engelen, skal mange plages i kødet, men det skal 
ikke tilstedes, at de omkommer for de trofastes bønners skyld; de skal blive spredt og slået og hadet; 
alligevel vil Herren være barmhjertig mod dem, så at de, når de kommer til kundskab om deres Forløser, 
atter skal samles i deres arveland. 
 
6:12 Og velsignede er ikke-jøderne, som profeten har skrevet om; thi se, dersom de omvender sig og 
ikke strider mod Zion og ikke forener sig med den store og vederstyggelige kirke, da skal de blive frelst; 



thi Gud Herren vil opfylde de pagter, som han har gjort med sine børn, og derfor har profeten skrevet 
disse ting. 
 
6:13 Altså:  De, der strider mod Zion og Herrens pagts folk, skal slikke deres fødders støv, og Herrens 
folk skal ikke blive beskæmmet.  Og Herrens folk er dem, der forventer ham; thi de skal fremdeles vente 
Messias's komme. 
 
6:14 Og se, efter profetens ord vil Messias anden gang indstille sig på at genoprette sit folk; derfor vil 
han åbenbare sig for dem i kraft og i stor herlighed for at ødelægge deres fjender, når den dag kommer, 
da de skal tro på ham, og han vil ikke ødelægge nogen af dem, der tror på ham. 
 
6:15 Og de, der ikke tror på ham, skal udryddes, både ved ild og ved uvejr og ved jordskælv og ved 
blodsudgydelse og ved pest og ved hungersnød.  Og de skal vide, at Herren er Gud, den Hellige i Israel. 
 
6:16 Mon byttet skal tages fra den vældige eller de lovlige fanger løslades? 
 
6:17 Men så siger Herren:  Både skal den vældiges fanger tages fra ham, og tyrannens bytte skal 
undkomme, thi den mægtige Gud skal befri sit pagts folk.  Thi så siger Herren:  Jeg strider med dem, som 
strider med dig. 
 
6:18 Og jeg vil bespise dem, som undertrykker dig, med deres eget kød; og de skal blive drukne af 
deres eget blod som af sød vin; og alt kød skal fornemme, at jeg, Herren, er din Frelser og Genløser, den 
mægtige i Jakob. 
 

Kapitel 7 
(Sammenlign Esajas 50.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
7:1 Ja, thi så siger Herren:  Har jeg forskudt dig, eller har jeg forkastet dig for evigt?  Thi så siger 
Herren:  Hvor er deres moders skilsmissebrev?  Hvem har jeg sendt dig til, eller til hvilken af mine 
ågerkarle har jeg solgt jer?  Ja, til hvem har jeg solgt jer?  Se, I har solgt jer selv for jeres misgerninger, 
og jeres moder er sendt bort for jeres overtrædelser. 
 
7:2 Hvorfor var der intet menneske, da jeg kom; da jeg kaldte, var der ingen til at svare.  O, Israels 
hus, er min hånd så aldeles forkortet, at den ikke kan udfri?  eller har jeg ingen kraft til at redde?  Se, jeg 
udtørrer havet ved min trussel, og jeg gør deres floder til en ørken og får deres fisk til at stinke, fordi 
vandet er borttørret, og de dør af tørst. 
 
7:3 Jeg klæder himlene i sort, og jeg bruger sækkelærred som deres dække. 
 
7:4 Gud Herren har givet mig de lærdes tunge, så at jeg i tide kunne tale et ord til dig, o Israels hus.  
Når I er trætte, skal han kalde hver morgen.  Han vækker mit øre til at høre som de lærde. 
 
7:5 Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, ej heller vendte jeg mig om. 
 
7:6 Jeg gav min ryg til den, som slog mig og vendte kinden til den, som rykkede håret af mig.  Jeg 
skjulte ikke mit ansigt for forsmædelse og spyt. 
 
7:7 Thi Gud Herren vil hjælpe mig, derfor bliver jeg ikke beskæmmet.  Derfor gjorde jeg ansigtet som 
flintesten, og jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. 
 
7:8 Og Herren er nær og han retfærdiggør mig?  Hvem vil strides med mig?  Lad os stå sammen.  
Hvem er min modstander?  Lad ham træde frem, så vil jeg slå ham med min munds kraft. 
 
7:9 Thi den Herre Gud vil hjælpe mig.  Og se, alle, der fordømmer mig, skal ældes som et klæde, og 
møl skal fortære dem. 
 



7:10 Hvem er der blandt jer, der frygter Herren og adlyder hans tjeners røst og dog vandrer i mørke og 
uden lys? 
 
7:11 Se, alle I, som optænder ild, som omgiver jer med gnister gå ind i jeres ilds lys, I har tændt.  Det 
skal I have af min hånd:  I skal ligge i sorg. 
 

Kapitel 8 
(Sammelign Esajas 51.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
8:1 Hør mig, I, der søger retfærdighed, se hen til klippen, som I er hugget ud af og til brøndens hul, 
som I er gravet op af. 
 
8:2 Se hen til Abraham, jeres fader, og til Sara, som fødte jer; thi ham alene kaldte jeg og velsignede 
ham. 
 
8:3 Thi Herren skal trøste Zion; han trøster alle dets øde steder, og han vil gøre dens ørken ligesom 
Eden og dets ødemark som Herrens have.  I den skal der findes fryd og glæde, taksigelse og lovsangs 
lyd. 
 
8:4 Mit folk, lyt til mig, ja, mit folk, lån mig øre, thi der skal udgå en lov fra mig, og jeg vil lade min ret 
stå som et lys for folket. 
 
8:5 Min retfærdighed er nær, min frelse oprinder, og min arm skal dømme folket.  Øerne skal vente 
på mig, og på min arm skal de forlade sig. 
 
8:6 Løft jeres øjne op mod himlen og se på jorden hernede, thi himlene skal forsvinde som røg, og 
jorden skal ældes som et klæde, og de, der bor derpå, skal dø på lignende måde.  Men min frelse varer 
evigt, og min retfærdighed skal ikke ophæves. 
 
8:7 Hør mig, I, der kender retfærdighed, du folk, i hvis hjerte jeg har skrevet min lov, frygt ikke for 
menneskers forsmædelse og vær ikke ræd for deres forhånelser. 
 
8:8 Thi møl skal fortære dem ligesom et klæde, og orm skal fortære dem som uld.  Men min 
retfærdighed varer evigt, og min frelse fra slægt til slægt. 
 
8:9 Vågn op!  vågn op!  ifør dig styrke, du Herrens arm, vågn op, ligesom i fordums tid.  Er du ikke 
den, som har fældet Rahab og såret dragen? 
 
8:10 Er du ikke den, der udtørrede havet, det store dybs vande, den der gjorde havets dyb til en farbar 
vej for de genløste? 
 
8:11 Derfor skal Herrens forløste vende tilbage og komme til zion med frydesang, og evig glæde og 
hellighed skal være over deres hoved, og de skal få fryd og glæde, sorg og suk skal fly fra dem. 
 
8:12 Jeg er den, ja, jeg er den, som trøster jer.  Se, hvem er du, at du frygter mennesker, som skal dø 
og menneskebørn, som skal blive som græs? 
 
8:13 Og som glemmer Herren din Skaber, som udspændte himlen og grundfæstede jorden og stedse 
frygter den hele dag for undertrykkerens vrede, som om han var rede til at fordærve?  Men hvor er 
undertrykkerens vrede? 
 
8:14 Den fangne landflygtige haster for at blive løst, så at han ikke skal dø i graven, og at han ikke 
skal mangle brød. 
 
8:15 Men jeg er Herren, din Gud, hvis bølger larmer; Hærskarernes Herre er mit navn. 
 



8:16 Og jeg lagde mine ord i din mund og skjulte dig under min hånds skygge, for at jeg kunne 
udspænde himlen og grundfæste jorden og sige til zion:  Se, du er mit folk. 
 
8:17 Vågn op, vågn op, stå op, Jerusalem!  Du, som har drukket af Herrens hånd, af hans vredes 
bæger; du har tømt den berusende kalk til sidste dråbe. 
 
8:18 Og der er ingen til at lede hende blandt alle de sønner, hun har født, og ingen af alle de sønner, 
hun har opdraget, som tager hende ved hånden. 
 
8:19 Disse to sønner er kommet til dig; hvem skal have medfølelse med dig; din ødelæggelse og 
undergang og hungeren og sværdet, og med hvem skal jeg trøste dig? 
 
8:20 Dine sønner lå i afmagt undtagen disse to; de ligger ved alle gadehjørner som en vild tyr i et garn, 
de er fulde af Herrens vrede, din Guds forhånelse. 
 
8:21 Derfor, hør dog dette, du elendige og drukne, dog ikke af vin. 
 
8:22 Så siger din Herre:  Herren og din Gud udfører sit folks sag; se, jeg tog frygtens bæger ud af din 
hånd; ja, min vredes bægers bærme; du skal ikke mere drikke af den. 
 
8:23 Men jeg vil give det til dine plagere, som sagde til din sjæl:  Bøj dig, så at vi kan gå over, og du 
gjorde din ryg til gulv og til gade for dem, som gik over. 
 
8:24 Vågn op!  Vågn op!  ifør dig din styrke, Zion; ifør dig din herligheds klæder, Jerusalem, du hellige 
stad; thi de uomskårne og urene skal ikke mere komme ind i dig. 
 
8:25 Ryst støvet af dig, stå op, sid ned, Jerusalem!  frigør dig for dine lænker, du fangne Zions datter . 
 

Kapitel 9 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
9:1 Og nu, mine elskede brødre, jeg har læst disse ting, for at I kunne få kundskab om Herrens 
pagter, som han har gjort med hele Israels hus. 
 
9:2 At han har talt til jøderne ved sine hellige profeters mund fra slægt til slægt, lige fra begyndelsen, 
til den tid kommer, da de skal genforenes med Guds sande kirke og sti, og da de skal indsamles til deres 
arveland og bosætte sig i deres forjættede land. 
 
9:3 Se, mine elskede brødre, jeg taler disse ting til jer, for at I kan glæde jer og rejse hovedet 
evindelig på grund af de velsignelser, som Gud Herren vil skænke jeres børn. 
 
9:4 Thi jeg ved, at mange af jer har søgt meget efter at forstå tilkommende ting; derfor ved jeg, at I 
ved, at vort kød må henttæres og dø; alligevel skal vi i vort legeme se Gud. 
 
9:5 Ja, jeg ved, at I ved, at han i legemet skal vise sig for dem i Jerusalem, hvorfra vi kom; thi det 
sømmer sig, at det skulle ske blandt dem; thi det sømmer sig for den store Skaber, at han selv lider for at 
blive mennesket underdanig i kødet og dø for alle mennesker, så at alle mennesker må blive ham 
underkastet. 
 
9:6 Thi ligesom døden rammer alle mennesker, må der nødvendigvis også være en kraft til 
opstandelse for at opfylde den store Skabers nåderige plan, og opstandelsen må nødvendigvis blive 
mennesket til del, fordi det er faldet, og faldet kom på grund af overtrædelse, og da menneskene faldt, 
blev de forstødt fra Herrens åsyn. 
 
9:7 Derfor er det nødvendigt med en altomfattende forsoning; thi uden den kunne denne 
forkrænkelighed ikke iføre sig uforkrænkelighed, og den første dom, som kom over mennesket, måtte 



nødvendigvis have varet evindeligt, og da måtte dette kød nedlægges for at rådne og hensmuldre i dets 
moderjord for ikke mere at oprejses. 
 
9:8 O, Guds visdom, nåde og barmhjertighed!  Thi se, dersom kødet ikke mere skulle oprejses, så 
måtte vore ånder blive den engel undergivet, som faldt fra den evige Guds åsyn, for ikke mere at 
oprejses, og blev djævelen. 
 
9:9 Og vore ånder måtte være blevet ham lig, og vi blev djævle og en djævels engle, udelukket fra 
vor Guds åsyn og forblevet hos løgnens fader i elendighed, ligesom han selv; ja, det væsen, som forførte 
vore første forældre, som påtager sig næsten en lyset engels skikkelse og får menneskenes børn til 
hemmeligt at forene sig til mord og alle slags hemmelige mørkets gerninger. 
 
9:10 O, hvor stor er ikke Guds godhed, som bereder en udvej til vor flugt fra dette frygtelige uhyres 
magt!  ja, dette uhyre, døden og helvede, som jeg kalder legemets død og ligeså åndens død. 
 
9:11 Og på grund af vor Gud, den Israels Helliges vej til befrielse, skal denne død, den timelige død, 
som jeg har talt om, opgive sine døde, hvilken død er graven. 
 
9:12 Og den død, som jeg har talt om, som er den åndelige død, skal opgive sine døde, og denne 
åndelige død er helvede; altså døden og helvede skal opgive sine fangne ånder, og graven skal give sine 
fangne legemer, og menneskenes legemer og ånder skal forenes igen, og det sker ved den Israels 
Helliges opstandelses kraft. 
 
9:13 O, hvor stor er ikke vor Guds plan!  Thi på den anden side må Guds paradis opgive de 
retfærdiges ånder og graven opgive de retfærdiges legemer, og ånden og legemet skal atter komme 
sammen og alle mennesker blive uforkrænkelige og udødelige, thi de er levende sjæle med fuldkommen 
kundskab som os i kødet, med undtagelse af, at vor kundskab skal blive fuldkommen. 
 
9:14 Thi vi skal have fuldkommen kundskab om al vor skyld, vor urenhed og vor nøgenhed, og de 
retfærdige skal have fuldkommen kundskab om deres glæde og deres retfærdighed og være iklædt 
renhed, ja, retfærdigheds klædning. 
 
9:15 Og det skal ske, at når alle er gået fra denne første død til livet, så at de er blevet udødelige, da 
må de komme frem for den Israels Helliges domstol, og da kommer dommen, og da skal de dømmes 
efter Guds hellige dom. 
 
9:16 Og så vist som Herren lever -- thi Gud Herren har talt det, og det er hans evige ord, der ikke kan 
forgå -- skal de, der er retfærdige, fremdeles forblive retfærdige, og de, som er urene, skal fremdeles 
forblive urene; thi se, de, der er urene, er djævelen og hans engle, og de skal gå bort til den evige ild, 
som er beredt for dem, og deres pine er som en sø af ild og svovl, hvis luer stiger op fra evighed til 
evighed og ikke får ende. 
 
9:17 O, stor er vor Guds magt og retfærdighed!  Han opfylder alle sine ord, og de er udgået af hans 
mund, og hans lov må opfyldes. 
 
9:18 Men se, de retfærdige, den Israels Helliges hellige, de, der har troet på den Hellige i Israel, de, 
der har båret verdens kors og foragtet dens skam, de skal arve Guds rige, som var beredt for dem, fra 
verdens grundvold blev lagt, og deres glæde skal blive fuldkommen for evigt. 
 
9:19 O, hvor stor er ikke vor Guds miskundhed, den Hellige i Israel!  Thi han frier sine hellige fra det 
frygtelige uhyre, djævelen, døden og helvede og den sø af ild og svovl, som er evig kval. 
 
9:20 O, hvor stor er ikke vor Guds hellighed!  Thi han kender alt, og der er intet, som han jo ikke 
kender. 
 



9:21 Og han kommer til verden for at frelse alle mennesker, dersom de ville lytte til hans røst; thi se, 
han lider alle menneskers smerter, ja, hver levende skabnings smerter, både mænds, kvinders og børns, 
som hører til Adams slægt. 
 
9:22 Og dette lider han, for at opstandelsen må komme til alle mennesker, så at alle kan stå foran ham 
på den store dommens dag. 
 
9:23 Og han befaler, at alle mennesker må omvende sig og blive døbt i hans navn og have 
fuldkommen tro på den Israels Hellige, ellers kan de ikke blive frelst i hans rige. 
 
9:24 Og dersom de ikke vil omvende sig og tro på hans navn og blive døbt i hans navn og blive 
trofaste til enden, skal de blive fordømt; thi Gud Herren, den Israels Hellige, har talt det. 
 
9:25 Og han har givet en lov, og hvor der ingen lov er givet, der er ingen straf, og hvor der ingen straf 
er, der er ingen fordømmelse, og hvor der ingen fordømmelse er, der har den Israels Helliges 
barmhjertighed krav på dem gennem forsoningen; thi de er befriede ved hans kraft. 
 
9:26 Og forsoningen fyldestgør hans retfærdigheds krav på alle dem, der ikke har loven, så at de 
bliver befriede for det frygtelige uhyre, døden og helvede, samt djævelen og søen af ild og svovl, som er 
en evig pine, og de er bragt tilbage til den Gud, som gav dem ånde, som er den Israels Hellige 
 
9:27 Men ve dem, der har loven; ja, som har alle Guds bud, som vi, og overtræder dem og forøder 
deres prøvelses dage, for deres tilstand er forfærdelig. 
 
9:28 O, hvor underfundig er ikke den ondes anslag!  O, hvor stor er ikke menneskenes 
forfængelighed, skrøbelighed og dårskab!  Når de er lærde, tror de, at de er vise, og de lytter ikke til Guds 
råd, men de tilsidesætter det; thi de mener, at de ved det af sig selv, af hvilken grund deres visdom er 
dårskab, og den gavner dem intet.  Og de skal forgå. 
 
9:29 Men det er godt at være lærd, når man lytter til Guds råd. 
 
9:30 Men ve de rige, som er rige på denne verdens gods, thi da de er rige, foragter de fattige, og de 
forfølger de ydmyge, og deres attrå hænger ved deres skatte, og således er deres rigdom deres Gud.  Og 
se, deres rigdom skal forgå sammen med dem. 
 
9:31 Og ve de døve, der ikke vil høre, for de skal omkomme. 
 
9:32 Ve de blinde, som ikke vil se, de skal ligeledes omkomme. 
 
9:33 Ve de uomskårne i hjertet, thi bevidstheden om deres synder skal slå dem på den yderste dag. 
 
9:34 Ve løgneren, thi han skal nedstyrtes til helvede. 
 
9:35 Ve morderen, som forsætligt dræber, thi han skal dø. 
 
9:36 Ve dem, der bedriver hor, thi de skal nedkastes til helvede. 
 
9:37 Ja, ve dem, der dyrker afguder, thi djævelen over alle djævle finder behag i dem. 
 
9:38 Og endelig, ve alle dem, der dør i deres synder, thi de skal vende tilbage til Gud og se hans åsyn, 
og dog forblive i deres synder. 
 
9:39 O, mine elskede brødre, husk på, hvor forfærdeligt det er at synde mod den hellige Gud og 
ligeledes, hvor forfærdeligt det er at give efter for den snediges tillokkelser.  Husk:  at være kødeligt 
sindet er død, at være åndeligt sindet er evigt liv. 
 



9:40 O, mine elskede brødre, giv agt på mine ord.  Ihukom Israels Helliges storhed.  Sig ikke, at jeg 
har talt strengt til jer, thi dersom I gør det, vil I bespotte sandheden; thi jeg har talt jeres Skabers ord.  Jeg 
ved, at sandhedens ord er strenge mod al urenhed, men de retfærdige frygter dem ikke, for de elsker 
sandheden og skælver ikke. 
 
9:41 O, mine elskede brødre, kom da til Herren, den Hellige; husk, at hans stier er retfærdige.  Se, 
menneskets vej er snæver, men den ligger for ham i lige retning, og portens vogter er Israels Hellige og 
han beskæftiger ingen tjenere der, og der er ingen anden vej end gennem porten, og han kan ikke 
bedrages, for Gud Herren er hans navn. 
 
9:42 Og den, der banker på, for ham vil han lukke op, og de vise, de lærde og de rige, som er opblæst 
på grund af deres lærdom, deres visdom og deres rigdom, se, det er dem, han foragter; og medmindre de 
forkaster disse ting og betragter sig som dårer for Gud og bøjer sig i dyb ydmyghed, vil han ikke åbne for 
dem. 
 
9:43 Men det, der hører til de vise og de kloge, skal han skjule for dem for evigt, ja, den salighed, der 
er beredt for de hellige. 
 
9:44 O, mine elskede brødre, husk mine ord.  Se, jeg tager mine klæder af og ryster dem for jer; og jeg 
beder min frelses Gud, at han vil se på mig med sit altseende øje; derfor skal I vide på den yderste dag, 
når alle mennesker skal dømmes efter deres gerninger, at Israels Gud var vidne til, at jeg rystede jeres 
synder af min sjæl, og at jeg står ren for ham og er fri for jeres blod. 
 
9:45 O, mine elskede brødre, vend om fra jeres synder, afryst hans lænker, som vil binde jer fast; kom 
til den Gud, som er jeres frelses klippe. 
 
9:46 Bered jeres sjæle for den herlige dag, da ret skal blive de retfærdige tildelt, ja, dommens dag, at I 
ikke med forfærdelse viger tilbage, at I ikke skal ihukomme jeres frygtelige skyld i dens hele udstrækning 
og blive nødt til at udbryde:  Hellige, hellige er dine domme, o Herre Gud, du Almægtige; men jeg 
erkender min skyld; jeg overtrådte din lov, og mine overtrædelser er mine; og djævelen har fået magt 
over mig, så at jeg er et bytte for hans gruelige elendighed. 
 
9:47 Men se, mine brødre, er det nødvendigt at vække jer til bevidsthed om, hvor frygtelige disse ting 
er?  Ville jeg plage jeres sjæle, dersom jeres hjerters tanker var rene?  Behøvede jeg at tale så tydeligt til 
jer ifølge sandhedens ligefremhed, dersom I var fri for synd? 
 
9:48 Se, dersom I var hellige, ville jeg tale til jer om hellige ting; men eftersom I ikke er hellige, og I 
betragter mig som en lærer, er det nødvendigt, at jeg underviser jer om syndens følger. 
 
9:49 Se, min sjæl afskyr synd, og mit hjerte finder behag i retfærdighed, og jeg vil prise min Guds 
hellige navn. 
 
9:50 Kom, mine brødre, lad enhver, som tørster, kom til vandet; og lad den, der ingen penge har, 
komme og købe og spise; ja, kom og køb vin og mælk uden penge og uden betaling. 
 
9:51 Brug derfor ikke penge til det, som ikke er af nogen værdi, brug heller ikke jeres arbejdskraft på 
det, som ikke kan tilfredsstille jer.  Lyt flittigt til mig og husk de ord, som jeg har talt og kom til den Israels 
Hellige og gør jer til gode med det, som ikke forgår og ikke fordærves, og lad jeres sjæl fryde sig ved 
fedmen deraf. 
 
9:52 Se, mine elskede brødre, husk jeres Guds ord, bed bestandigt til ham om dagen og tak hans 
hellige navn om natten.  Lad jeres hjerter fryde sig. 
 
9:53 Og se, hvor store er ikke Herrens pagter, og hvor stor er ikke hans nåde mod menneskenes børn; 
og på grund af sin storhed, nåde og barmhjertighed har han lovet os, at vort afkom ikke skal helt 



udryddes efter kødet, men at han vil bevare dem, og i tilkommende slægter skal de blive en retfærdig 
gren af Israels hus. 
 
9:54 Og nu, mine brødre, jeg ville gerne tale mere til jer, men i morgen vil jeg forkynde jer de øvrige af 
mine ord.  Amen. 
 

Kapitel 10 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
10:1 Og nu taler jeg, Jakob, til jer igen, mine elskede brødre, angående denne retfærdige gren, som 
jeg har talt om. 
 
10:2 Thi se, de forjættelser, vi har fået, er forjættelser til os efter kødet; selv om det er blevet vist mig, 
at mange af vore børn skal omkomme i kødet på grund af vantro, vil Gud dog være barmhjertig mod 
mange, og vore børn skal bringes tilbage, for at de kan opnå det, der vil give dem den sande kundskab 
om deres Forløser. 
 
10:3 Derfor er det, som jeg sagde jer, nødvendigt, at Kristus -- thi englen sagde til mig i nat, at det 
skulle være hans navn -- skulle komme blandt jøderne, blandt dem, som er den syndigere del af verden, 
og de skal korsfæste ham, thi således tilkommer det vor Gud, og der er intet andet folk på jorden, som 
ville korsfæste deres Gud. 
 
10:4 Thi blev de kraftige gerninger udført blandt andre folk, ville de omvende sig og erkende, at han er 
deres Gud. 
 
10:5 Men på grund af præstelist og synd vil de i Jerusalem vende sig mod ham, så at han bliver 
korsfæstet. 
 
10:6 Og på grund af deres ugudelighed skal ødelæggelse, hungers nød, pest og blodsudgydelse 
komme over dem, og de, der ikke omkommer, skal spredes blandt alle folkeslag. 
 
10:7 Men se, så siger Gud Herren:  Når den dag kommer, da de vil tro på mig, at jeg er Kristus, da har 
jeg gjort pagt med deres fædre, at de skal genindsættes i kødet i deres arveland på jorden. 
 
10:8 Og det skal ske, at de skal indsamles fra deres lange adsplittelse, fra øerne i havet og fra jordens 
fire dele, og de ikke jødiske folkeslag skal blive store i mine øjne, siger Gud, idet de fører dem tilbage til 
deres arveland. 
 
10:9 Ja, ikke-jødernes konger skal være deres fosterfædre, og deres dronninger skal være deres 
fostermødre; derfor er Herrens forjættelser til ikke-jøderne store, thi han har talt det, og hvem kan 
modsige ham? 
 
10:10 Men se, dette land, siger Gud, skal være dig til et arveland, og ikke-jøderne skal blive velsignet i 
landet. 
 
10:11 Og dette land skal blive et frihedens land for ikke-jøderne, og der skal ingen konger være i landet, 
som vil opstå blandt dem. 
 
10:12 Og jeg vil befæste dette land mod alle andre folk. 
 
10:13 Og den, der strider mod Zion, skal omkomme, siger Gud. 
 
10:14 Og den, der oprejser en konge mod mig, skal omkomme.  Thi jeg, Herren, himlens konge, vil 
være deres konge, og jeg vil være et lys til evig tid for dem, som hører mine ord. 
 



10:15 Og for at mine pagter kan opfyldes, som jeg har gjort med menneskenes børn, om det, jeg vil 
gøre for dem, medens de er i kødet, må jeg nødvendigvis tilintetgøre mørkets hemmelige gerninger, mord 
og vederstyggeligheder, 
 
10:16 Derfor, den, der strider mod Zion, både jøde og ikke-jøde, både træl og fri, både mand og kvinde, 
skal omkomme; thi det er dem, der er al jordens skøge, thi de, der ikke er for mig, er mod mig, siger vor 
Gud. 
 
10:17 Thi jeg vil opfylde mine forjættelser, som jeg har givet menneskenes børn om det, jeg vil gøre 
med dem, medens de er i kødet. 
 
10:18 Derfor, mine elskede brødre, så siger vor Gud:  Jeg vil hjemsøge dit afkom ved ikke-jødernes 
hånd; ikke desmindre vil jeg blødgøre deres hjerter, at de skal blive ligesom en fader for dem, og derfor 
skal de blive velsignet og regnet blandt Israels hus. 
 
10:19 Og jeg vil hellige dette land for dit afkom og for dem, der regnes til dit afkom, som deres arveland, 
for det er et udvalgt land fremfor alle andre lande, siger Gud til mig, og derfor vil jeg, at alle mennesker, 
som bor der, skal tilbede mig, siger Gud. 
 
10:20 Og nu, mine elskede brødre, da vi ser, at vor barmhjertige Gud har givet os så stor kundskab om 
disse ting, lad os ihukomme ham og aflægge vore synder og ikke hænge med hovedet; thi vi er ikke 
forkastede, selv om vi er drevet ud af vort fædreland, men vi er blevet ført til et bedre land, for Herren har 
gjort havet til vor sti, og vi er på en ø i havet. 
 
10:21 Men store er Herrens forjættelser til dem, som er på øerne i havet, og eftersom der siges øer, må 
der afgjort være flere end denne, og de er også beboet af vore brødre. 
 
10:22 Thi se, Gud Herren har tid efter anden efter sin vilje og behag bortført nogle af Israels hus.  Og se 
nu, Herren ihukommer alle dem, der er blevet afskåret, og derfor ihukommer han også os. 
 
10:23 Fat derfor mod, og husk på, at I har frihed til at handle for jer selv:  til enten at vælge vejen til evig 
død eller vejen til evigt liv. 
 
10:24 Underkast jer derfor, mine elskede brødre, Guds vilje og ikke djævelens og kødets vilje, og husk, 
efter at I er forsonet med Gud, at det alene er i og ved Guds nåde, at I bliver frelst. 
 
10:25 Må Gud derfor oprejse jer fra døden ved opstandelsens kraft og også fra evig død ved 
forsoningens kraft, at I kan blive modtaget i Guds evige rige og prise ham gennem guddommelig nåde.  
Amen. 
 

Kapitel 11 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
11:1 Og Jakob talte meget mere til mit folk på den tid, men jeg har kun ladet disse ting skrive; alligevel 
er det, jeg har skrevet, tilstrækkeligt. 
 
11:2 Og nu skriver jeg, Nephi, nogle flere af Esajas's ord, thi min sjæl glæder sig ved hans ord.  Jeg vil 
anvende hans ord på mit folk, og jeg vil sende dem ud til alle mine børn:  thi han så i sandhed min 
Forløser, ligesom jeg har set ham. 
 
11:3 Og min broder Jakob har også set ham, ligesom jeg har set ham, og derfor vil jeg bringe deres 
ord til mine børn for at overbevise dem om, at mine ord er sande.  Thi Gud har sagt:  Ved tre vidners 
mund vil jeg stadfæste mit ord.  Ikke desmindre sender Gud flere vidner, og han beviser alle sine ord. 
 



11:4 Se, min sjæl glæder sig ved at bevise for mit folk sandheden af Kristi komme; thi i den hensigt er 
Moseloven blevet givet, og alle ting, som Gud har givet menneskene fra verdens begyndelse, er 
forbilleder på ham. 
 
11:5 Og min sjæl glæder sig ligeledes ved Herrens pagter, som han har gjort med vore fædre, ja, min 
sjæl glæder sig ved hans nåde og hans retfærdighed, magt og barmhjertighed, ved den store og evige 
plan til befrielse fra døden. 
 
11:6 Og min sjæl glæder sig ved at bevise for mit folk, at dersom Kristus ikke kom, måtte alle 
mennesker omkomme. 
 
11:7 Thi, hvis der ikke er nogen Kristus, er der ingen Gud, og dersom der ikke er nogen Gud, er vi ikke 
til; thi da kunne der ingen skabelse have fundet sted.  Men der er en Gud, og han er Kristus, og han 
kommer i sin egen tids fylde. 
 
11:8 Og nu skriver jeg nogle af Esajas's ord, så at de af mit folk, der skal se disse ord, må fryde sig i 
hjertet og glæde sig over alle mennesker.  Dette var ordene, og I kan anvende dem på jer selv og på alle 
mennesker. 
 

Kapitel 12 
(Sammenlign Esajas 2.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
12:1 Det ord, som Esajas, Amoz's søn, så angående Juda og Jerusalem. 
 
12:2 Og det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses bjerg skal være grundfæstet på bjergenes top, 
ophøjet over højene, og alle folk skal strømme did. 
 
12:3 Og mange folkeslag skal gå og sige:  Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, 
og han vil lære os om sine veje, og vi vil vandre på hans stier; thi fra Zion skal loven udgå; og Herrens ord 
fra Jerusalem. 
 
12:4 Og han skal dømme imellem nationerne og straffe mange folk, og de skal omsmede deres sværd 
til plovjern og deres spyd til haveknive; et folk skal ikke løfte sværd imod et andet, og de skal ikke lære 
om krig mere. 
 
12:5 Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys!  Ja, kom, thi I er alle vildfarne, hver på sine syndige 
veje. 
 
12:6 O, Herre!  Derfor har du forskudt dit folk, Jakobs hus, fordi de har fuldt op af østens væsen og 
lytter til sandsigere som filisterne, og de har behag i de fremmedes børn. 
 
12:7 Deres land er også fyldt med Sølv og guld, og der er ingen ende på deres skatte; deres land er 
også fyldt med heste, og deres vogne er talløse. 
 
12:8 Deres land er også fyldt med afguder, de tilbeder deres hænders gerning, det, som deres fingre 
har gjort. 
 
12:9 Og den ringe bøjes ikke, og den store ydmyger sig ikke; der for, tilgiv dem ikke. 
 
12:10 O, I ugudelige, gå ind i klippen og skjul jer i støvet, thi Herrens frygt og hans majestæts herlighed 
skal slå jer. 
 
12:11 Og det skal ske, at menneskenes stolte øjne skal ydmyges og deres højhed nedbøjes, men 
Herren skal alene være høj på den dag 
 



12:12 Thi Hærskarernes Herres dag kommer snart over alle folkeslag, ja, over enhver, ja, over de stolte 
og hovmodige og over hver ophøjet, og han skal ydmyges. 
 
12:13 Ja, og Herrens dag skal komme over alle cedrene på Libanon, thi de er høje og ophøjede, og 
over alle ege i Basan. 
 
12:14 Og over alle høje bjerge og over alle højene og over alle de folkeslag, som er ophøjede, og over 
hvert folk. 
 
12:15 Og over hvert højt tårn og over hver fast mur. 
 
12:16 Og over alle Tarsisskibe, over alle skibene på havet, og over alt, hvad der er lysteligt at skue. 
 
12:17 Og menneskets højhed skal bøjes, og mændenes stolthed skal fornedres, og Herren skal alene 
være høj på den dag. 
 
12:18 Og afguderne skal han aldeles afskaffe. 
 
12:19 Og de skal gå ind i klippers huler og i jordhuller, for Herrens frygt skal komme over dem og hans 
majestæts herlighed skal slå dem, når han rejser sig for at forfærde jorden. 
 
12:20 På den dag skal mennesket kaste sine sølvafguder og sine guldafguder, som det har gjort sig for 
at tilbede, bort til muldvarpe og flagermus. 
 
12:21 For at ty ind i klippernes kløfter og i toppen af klipperevnerne; thi Herrens frygt skal komme over 
dem, hans højheds herlighed skal slå dem, når han rejser sig for at forfærde jorden. 
 
12:22 Sæt ikke længer jeres lid til mennesket, som har ånde i sin næse, thi hvad er han at regne for. 
 

Kapitel 13 
(Sammenlign Esajas 3.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
13:1 Thi se, Herren, Hærskarernes Herre, skal borttage fra Jerusalem og fra Juda al slags støtte af 
brød og hver støtte af vand: 
 
13:2 Den vældige og krigsmanden, dommeren og profeten, vismanden og oldingen, 
 
13:3 høvedsmanden over de halvtredsindstyve og den ansete mand og rådsherren og den vise 
håndværker og den veltalende. 
 
13:4 Og jeg vil give dem børn til fyrster, og barnagtige skal regere over dem. 
 
13:5 Og folket skal undertrykkes, den ene af den anden og hver af sin næste, den unge skal sætte sig 
op imod den gamle og den ringeagtede mod hædersmanden. 
 
13:6 Da skal en mand tage fat på sin broder af sin faders hus og sige:  Du har klæder, vær vor fyrste 
og lad ikke denne ødelæggelse komme ud af din hånd. 
 
13:7 Og på den dag skal han sværge og sige:  Jeg vil ikke være læge, thi i mit hus er der hverken brød 
eller klæder, gør mig ikke til fyrste over folket. 
 
13:8 Thi Jerusalem styrter, og Juda falder, fordi de i tunge og gerning er imod Herren i trods mod hans 
herligheds øjne. 
 
13:9 Deres ansigtsudtryk vidner imod dem og forkynder, at deres synd er som Sodoma, og de kan 
ikke dølge det.  Ve deres sjæl; thi de har selv ført ulykken over sig. 



 
13:10 Sig til de retfærdige, at det skal gå dem godt, thi de skal nyde deres gerningers frugt. 
 
13:11 Ve de ugudelige, thi de skal omkomme, og det, deres hænder har gjort, skal gengældes dem. 
 
13:12 Og børn undertrykker mit folk, og kvinder hersker over det.  Mit folk!  de, der leder dig, fører dig 
vild og skjuler dine stiers vej. 
 
13:13 Herren er trådt frem for at gå i rette, og han står for at dømme folket. 
 
13:14 Herren vil gå til doms med de ældste i sit folk og med dets fyrster; thi I har fortæret vingården, og 
rov fra de fattige er i jeres huse. 
 
13:15 Hvad mener I?  I nedtræder mit folk og sønderknuser de fattige, siger Gud, Hærskarernes Herre, 
 
13:16 Endvidere siger Herren:  Eftersom Zions døtre ophøjer sig og går med knejsende nakke og med 
letfærdige øjne og går med trippende gang og rasler med ankelringene, 
 
13:17 vil Herren gøre Zions døtres hovedisse skaldet, og Herren vil blotte deres blusel. 
 
13:18 På den Dag skal Herren borttage al deres pynt:  deres ankelringe og pandebånd og halvmåner, 
 
13:19 halskæder, armspænder og 
 
13:20 hovedprydelser, benprydelser, hovedbånd, desmerknapper og ørenringe, 
 
13:21 fingerringe og næseringe 
 
13:22 festklæder, kåber, sjaler og hårnåle, 
 
13:23 spejl, det fine linned, hovedbånd og slør. 
 
13:24 Og det skal ske, at der skal være stank i stedet for vellugt og et reb i stedet for bælte og et 
skaldet hoved i stedet for hårfletninger og trang sæk i stedet for vid kåbe, brændemærke i stedet for 
skønhedsmærke. 
 
13:25 Dine mænd skal falde for sværdet, og dine stærke i krigen. 
 
13:26 Og i hendes porte skal være bedrøvelse og sorg, og hun selv skal være forladt og sidde på 
Jorden. 
 

Kapitel 14 
(Sammenlign Esajas 3.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
14:1 Og syv kvinder skal på den dag tage fat på een mand og sige:  Vi vil æde vort eget brød og holde 
os selv med klæder, blot vi må bære dit navn; borttag vor forsmædelse. 
 
14:2 På den dag skal Herrens spire være til pryd og til herlighed, og landets frugt til stolthed og til pragt 
for de undslupne i Israel. 
 
14:3 Og det skal ske, at de, der er blevet tilbage i Zion, og de, som skal kaldes hellige, enhver, som er 
indskrevet til livet i Jerusalem, skal kaldes hellige, enhver, som er indskrevet til livet i Jerusalem, 
 
14:4 når Herren skal afto Zions døtres urenhed og bortskylle Jerusalems blodskyld fra dets midte, ved 
en ånd, som dømmer, og ved en ånd, som optænder en ild. 
 



14:5 Og Herren skal skabe over hele boligen på Zions bjerg og over dets forsamlinger en sky om 
dagen og røg med luende ildskær om natten; thi der skal være dække over al Zions herlighed. 
 
14:6 Og der skal være en hytte til skygge om dagen imod hede og til ly og til skjul imod skybrud og 
imod regn. 
 

Kapitel 15 
(Sammenlign Esajas 5.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
15:1 Og så vil jeg synge om min højtelskede, min elskedes sang om hans vingård.  Min højtelskede 
havde en vingård på en meget frugtbar høj. 
 
15:2 Og han indhegnede den og rensede den for sten og beplantede den med ædle vinranker, og han 
byggede et tårn i midten af den og udhuggede også en vinperse deri, og han ventede, at den skulle bære 
gode druer, men den bar vilde druer. 
 
15:3 Og nu, o Jerusalems indbyggere og Judas mænd!  døm dog imellem mig og min vingård! 
 
15:4 Hvad mere kunne der gøres ved min vingård, som jeg ikke har gjort ved den?  Men da jeg 
ventede, at den skulle bære gode frugter har den vilde druer 
 
15:5 Og nu vil jeg give jer til kende, hvad jeg vil gøre ved min vingård:  Jeg vil nedrive dens hegn, og 
den skal ædes op, jeg vil sønderrive dens mur, så den trampes ned. 
 
15:6 Og jeg vil lægge den øde; den skal ikke beskæres, ej heller hakkes, men der skal opvokse torne 
og tidsler, og jeg vil forbyde skyerne at lade regn falde på den. 
 
15:7 Thi den Herre Zebaoths vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplantning; og 
han ventede lovlighed, men se, der blev lovløshed, retfærd, men se, der blev voldsfærd. 
 
15:8 Ve dem, som lægger hus til hus, indtil der ikke er mere rum tilbage, så at I alene bliver siddende 
midt i landet. 
 
15:9 I mine ører lyder det fra Hæskarernes Herre:  Sandelig, de mange huse skal blive ødelagt, de 
store og skønne stæder stå uden indbyggere. 
 
15:10 Thi på ti tønder vinland skal høstes en bat, og en homer udsæd skal give en efa. 
 
15:11 Ve dem, som står tidligt op om morgenen og jager efter stærke drikke, som sidder langt ud på 
aftenen og blusser af vin. 
 
15:12 Og harper og strenge, tromme og pibe og vin hører til deres gæstebud; men de vil ikke se til 
Herrens gerning, og de har ikke syn for hans hænders værk. 
 
15:13 Derfor skal mit folk bortføres, inden det ved af det, og dets ærede mænd skal blive hungerens 
bytte, og dets menige folk vansmægte af tørst. 
 
15:14 Derfor skal dødsriget udvide sit svælg og oplade sit gab umådeligt, at både dets ypperlige og dets 
menige folk, dets pragt og den, som er lystig, skal fare derned. 
 
15:15 Og menigmand skal nedbøjes, og den mægtige mand skal ydmyges, og de hovmodiges øjne slås 
ned. 
 
15:16 Men Hærskarernes Herre skal stå ophøjet ved dommen, og den hellige Gud skal helliges ved 
retfærdighed. 
 



15:17 Da skal lammene gå på græs, som var marken deres egen, og fremmede skal fortære de riges, 
øde marker. 
 
15:18 Ve dem, som trækker straffen hid med brødens skagler og synd som med vognreb, 
 
15:19 som siger:  Lad ham skynde sig, haste med sit værk, så at vi ser det; og lad det nærme sig, og 
lad det komme, Israels Helliges råd, at vi kan kende det. 
 
15:20 Ve dem, som kalder ondt -- godt, og godt ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, som gør 
bittert til sødt og sødt til bittert. 
 
15:21 Ve dem, som er vise i deres egne øjne og kloge i egne tanker 
 
15:22 Ve dem, som er vældige til at drikke vin og dygtige til at blande stærke drikke, 
 
15:23 som for gaves skyld giver den skyldige ret og berøver den retfærdige hans ret! 
 
15:24 Derfor, ligesom ilden fortærer strå, og hø synker sammen i luen, så skal deres rod være, som den 
var forrådnet, og deres blomster fare op som støv!  thi de har forkastet Hærskarernes Herres lov og 
foragtet Israels Helliges ord. 
 
15:25 Derfor blusser Herrens vrede op mod hans folk, og han udrækker hånden mod det og slår det, så 
at bjergene ryster og ligene ligger som skarn på gaderne.  Med alt dette har hans vrede ikke lagt sig, men 
hans hånd er endnu udrakt. 
 
15:26 Og han skal opløfte et banner for folkene i det fjerne og lokke dem hid fra jordens ende; og se, de 
skal komme hastelig og let.  Der er ingen træt eller skrøbelig iblandt dem, ingen skal snuble. 
 
15:27 Ingen slumrer eller sover, bæltet om lænden løsnes ikke, og ingens skotvinge sønderrives. 
 
15:28 Deres pile er hvæssede, og alle deres buer er spændt; deres hestehove er som flint og deres hjul 
som en hvirvelvind, deres brøl er som en løves. 
 
15:29 Og de brøler som unge løver, og de brummer og griber rovet og bortfører det, og der er ingen, 
som kan befri det. 
 
15:30 Og de skal bruse ind over dem på denne dag, som når havet bruser; og skuer man til landet, da 
se, der er trængsels mørke, og lyset er formørket af de tykke skyer. 
 

Kapitel 16 
(Sammenlign med Esajas 6.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
16:1 I det år, kong Uzzija døde, så jeg Herren sidde på en høj og ophøjet trone, og slæbet af hans 
klædebon fyldte templet. 
 
16:2 Seraferne stod over ham, hver af dem havde seks vinger; med de to skjulte hver sit ansigt, og 
med de to skjulte hver sine fødder, og med de to fløj de. 
 
16:3 Og den ene råbte til den anden og sagde:  Hellig, hellig, hellig er Hærskarernes Herre; al jorden 
er fuld af hans herlighed. 
 
16:4 Og dørstolperne rystede ved den råbendes røst, og huset fyldtes med røg. 
 
16:5 Da sagde jeg:  Ve mig, thi jeg forgår; thi jeg er en mand med urene læber og jeg bor midt blandt 
et folk, som har urene læber; thi mine øjne har set kongen, Hærskarernes Herre, 
 



16:6 Da fløj en af seraferne hen til mig og havde i hånden et glødende kul, som han havde taget fra 
alteret med en tang. 
 
16:7 Og han lod den røre ved min mund og sagde:  Se, det har rørt dine læber, og din misgerning er 
bortvegen, og din synd er sonet. 
 
16:8 Og jeg hørte Herrens røst, som sagde:  Hvem skal jeg sende?  og hvem vil gå for os?  Da sagde 
jeg:  Se, her er jeg, send mig. 
 
16:9 Og han sagde:  Gå hen og sig til dette folk:  Hør blot, men forstå ikke!  Se kun, men indse ikke! 
 
16:10 Gør dette folks hjerte sløvt, og gør dets ører tunge, og tilstryg dets øjne, så at det ikke kan se 
med øjnene og ikke høre med ørene, ej heller forstå med hjertet, så at det omvender sig og bliver lægt. 
 
16:11 Så sagde jeg:  Herre, hvor længe?  og han sagde:  Til byerne bliver øde, uden indbyggere, og 
husene uden folk, og landet bliver ødelagt. 
 
16:12 Og Herren har ført folket langt bort, og tomheden er blevet stor i landet. 
 
16:13 Og bliver en tiendedel endnu tilbage deri, så skal denne atter være til at ødelægges; men ligesom 
der af terebinten og stenegen bliver en stub tilbage, når de er fældede, således skal denne stub være en 
hellig stad. 
 

Kapitel 17 
(Sammenlign Esajas 7.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
17:1 Og det skete i de dage, da Akaz, Jothams sen, Uzzijas sønnesøn, var konge i Juda, at Rezin, 
kongen af Syrien, og Israels konge Peka, en søn af Remalja, drog op imod Jerusalem for at føre krig 
imod den; men de formåede ikke at stride imod den. 
 
17:2 Da blev det kundgjort for Davids hus og sagt:  Syrerne har gjort forbund med Efraim; da skjalv 
hans og hans folks hjerte, som træerne i skoven skælver for vinden. 
 
17:3 Men Herren sagde til Esajas:  Gå nu ud imod Akaz, du og Sear-Jasub, din søn, til enden af 
vandledningen fra den øverste dam, ved vejen til blegerens ager. 
 
17:4 Og sig til ham:  Var dig og vær stille, frygt ikke og lad ikke dit hjerte ængste sig for disse to 
rygende brandstumper, for Rezins og syrernes og Remaljas søns fnysende vrede. 
 
17:5 Fordi syrerne har lagt onde råd op imod dig, ligeledes Efraim og Remaljas søn og siger: 
 
17:6 Vi vil drage op imod Juda og indjage det skræk og tilrive os det, og vi vil gøre Tabeals søn til 
konge der. 
 
17:7 Så siger Gud Herren:  Det skal ikke stå fast og ikke ske! 
 
17:8 Thi Damaskus er hoved for Syrien og Rezin hoved for Damaskus og i løbet af fem og 
tresindstyve år skal Efraim knuses,så at det ikke mere er et folk. 
 
17:9 Og Samaria er hoved for Efraim og Remaljas søn hoved for Samaria:  I ikke troende, bliver I ikke 
boende. 
 
17:10 Og Herren blev ved at tale til Akaz og sagde: 
 
17:11 Begær dig et tegn af Herren, din Gud; begær det i det dybe eller oventil i det høje! 
 



17:12 Men Akaz sagde:  Jeg vil ikke begære og ikke friste Herren. 
 
17:13 Og han sagde:  Hør dog, I af Davids hus !  Er det jer ikke nok at I falder mennesker til besvær, 
siden I også ville falde min Gud til besvær? 
 
17:14 Derfor skal Herren selv give jer et tegn:  Se, jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn, og 
hun kalder ham Immanuel. 
 
17:15 Han skal spise smør og honning, så han forstår at forkaste det onde og at vælge det gode. 
 
17:16 Thi førend barnet forstår at forkaste det onde og vælge det gode, skal det land, for hvis to konger 
du gruer, blive forladt. 
 
17:17 Over dig og over dit folk og over din faders hus skal Herren lade dage komme, som ikke har 
været siden den dag, Efraim rev sig løs fra Juda, kongen af Assyrien. 
 
17:18 Og det skal ske på den dag, at Herren skal fløjte ad fluerne, som er yderst ved Ægyptens floder, 
og ad bierne, som er i Asyriens land, 
 
17:19 og de skal komme og slå sig ned alle sammen i de øde dale og klipperevner og i alle 
tornebuskene. 
 
17:20 På hin dag vil Herren med ragekniv, som er lejet af dem, som bor på den anden side af floden, 
nemlig kongen af Assyrien, rage hovedet og håret på fødderne; ja selv skægget skraber den af. 
 
17:21 Og det skal ske på hin dag, at en mand kan holde sig en ung ko og to får. 
 
17:22 Og det skal ske, fordi de giver megen mælk, at han kan spise smør; thi hver, som bliver tilbage i 
landet, skal spise smør og honning 
 
17:23 Og det skal ske på den dag, at hvert sted, hvor der var tusinde vinstokke, tusinde sekel sølv 
værd, skal blive til torn og, tidsel. 
 
17:24 Man skal gå derhen med pile og med bue; thi hele landet skal blive til torn og tidsel. 
 
17:25 Og alle bjerge, som dyrkes med hakke, skal man ikke kunne komme til af frygt for torne og tidsler; 
men de skal være til at slippe okser løse på og til at trædes ned af småkvæg. 
 

Kapitel 18 
(Sammenlign Esajas 8.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
18:1 Ydermere sagde Herren til mig:  Tag dig en stor tavle og skriv derpå med menneskers griffel om 
Maher-Sjalal, Hasj-Baz. 
 
18:2 Og jeg tog mig troværdige vidner:  Præsten Urija og Sakarias, Jeberekias søn. 
 
18:3 Og jeg nærmede mig til profetinden, og hun undfangede og fødte en søn; og Herren sagde til 
mig:  Kald ham Maher-Sjalal, Hasj-Baz. 
 
18:4 Thi førend barnet forstår at råbe:  Min fader og min moder!  skal man bortføre Damaskus's 
rigdomme og Samarias bytte bringes til kongen af Assyrien. 
 
18:5 Og Herren blev endnu ved at tale til mig og sagde: 
 
18:6 Fordi dette folk foragtede Siloas sagte rindende vande, og glæder sig over Rezin og Remaljas 
søn, 



 
18:7 se, derfor skal Herren lade flodens mægtige og mange vande oversvømme dem, kongen af 
Assyrien og al hans herlighed, og den skal stige over alle sine strømme og gå over alle sine bredder. 
 
18:8 Og den skal bryde ind i Juda, skylle over og strømme over og nå til halsen; og dens udbredte 
vinger skal fylde dit land, o, Immanuel!  så vidt, det når. 
 
18:9 Slå jer sammen, I folk!  I skal dog sønderknuses; mærk med jeres ører, alle I, som er i fjerne 
lande!  omgjord jer, I skal dog blive sønderknust, omgjord jer, I skal dog blive sønderknust. 
 
18:10 Beslut et råd, det skal blive til intet; tal et ord, det skal ikke bestå; thi Gud er med os. 
 
18:11 Thi så sagde Herren til mig, da hans stærke hånd greb mig, og han underviste mig, at jeg ikke 
skulle vandre på dette folks vej, og sagde: 
 
18:12 Sig ikke forbund til alle dem, til hvem dette folk siger forbund, og frygt ikke, hvad det frygter, og 
forfærdes ikke! 
 
18:13 Hærskarernes Herre, han skal være jer hellig; og han skal være jeres frygt, og han skal være 
jeres forfærdelse. 
 
18:14 Og han skal være til en helligdom, men også til en anstødssten og til en folargelsesklippe for 
Israels to huse, til en snare og til en strikke for Jerusalems indbyggere. 
 
18:15 Og mange af dem skal støde sig på dem og falde og sønderbrydes og omsnæres og fanges. 
 
18:16 Bind vidnesbyrdet til, forsegl loven hos mine disciple! 
 
18:17 Og jeg vil bie på Herren, han, som har skjult sit ansigt for Jakobs hus, og jeg vil forvente ham. 
 
18:18 Se, her er jeg og de børn, som Herren har givet mig, til tegn og forbilleder i Israel fra 
Hærskarernes Herre, som bor på Zions bjerg. 
 
18:19 Og når de vil sige til jer:  Søg til spåkvinderne og tegnsudlæggerne, som hvisker og mumler, da 
sig:  Skal ikke et folk søge til sin Gud for de levende at høre fra de døde? 
 
18:20 Til loven og til vidnesbyrdet; og når de ikke taler således, er det fordi der ingen lys er i dem. 
 
18:21 Da skal de drage gennem landet, hårdt plagede og hungrige; og når en hungrer, da skal han blive 
vred og bande sin konge og sin Gud og vende sit ansigt imod det høje. 
 
18:22 Og han skal se til jorden, men se, der skal være angst og mørke, trængsels mørke, og i mulm er 
han udstødt. 
 

Kapitel 19 
(Sammenlign Esajas 9.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
19:1 Dog skal mørket ikke være som det, der indtraf under dens trængsel, da han i fortiden bragte 
skændsel over Zebulons og Naftalis land, og siden, langs Det røde Hav, slap han svære plager løs i 
hedningernes Galilea på den anden side Jordan. 
 
19:2 Det folk, som vandrede i mørke, så et stort lys; over dem, som boede i dødens skygges land, 
skinner et lys. 
 
19:3 Du formerede folket og øgede glæden; de glæder sig for dit ansigt, ligesom glæden er om 
høsten; ligesom man fryder sig, når man deler bytte. 



 
19:4 Thi dets byrdes åg og kæppen over dets ryg, dets drivers stav, har du sønderbrudt. 
 
19:5 Thi hver krigsstøvle, som blev båret i stridstummelen, og klæderne, som var sølede i blod, skal 
opbrændes og blive ildens bytte. 
 
19:6 Thi et barn er os født, en søn er os givet, og fyrstendømmet skal være på hans skulder, og hans 
navn kaldes Underfuldrådgiver, Vældig Gud, EvighedsFader, Fredsfyrste. 
 
19:7 For at fyrstendømmet må blive stort, og at der må blive fred uden ende over Davids trone og over 
hans rige til at befæste det og til at opholde det ved ret og retfærdighed fra nu og til evig tid.  
Hærskarernes Herres nidkærhed skal gøre dette. 
 
19:8 Herren har sendt sit ord til Jakob, og det er faldet i Israel. 
 
19:9 Og det hele folk skal få det at kende, Efraim og indbyggerne i Samaria, thi de siger i hovmod og 
hjertets stolthed: 
 
19:10 Teglstenene er faldet ned, men vi vil bygge med hugne sten; morbærtræerne er fældet, men vi vil 
sætte cedertræer i stedet. 
 
19:11 Og Herren skal rejse Rezins modstandere mod ham, og han vil væbne hans fjender. 
 
19:12 Syrerne forfra og filisterne bagfra skal fortære Israel med åben mund.  Med alt dette har hans 
vrede ikke lagt sig, men hans hånd er endnu udrakt. 
 
19:13 Og folket vender sig ikke til den, som slår det, og de søger ikke Hærskarernes Herre. 
 
19:14 Derfor vil Herren hugge hoved og hale af Israel, gren og siv på en dag. 
 
19:15 Den gamle er hovedet, og profeten, som lærer løgn, er halen. 
 
19:16 Og dette folks vejledere fører dem vild, og de, som ledes af dem, opsluges. 
 
19:17 Derfor kan Herren ikke glæde sig ved dets unge mænd, ej heller forbarme sig over dets faderløse 
og enker; alle er hyklere og ugerningsmænd, og hver mund taler dårskab.  Med alt dette har hans vrede 
ikke lagt sig, men hans hånd er endnu udrakt. 
 
19:18 Thi ugudelighed brænder som ild, der fortærer torne og tidsler og sætter ild på skovens tætte 
krat, så det hvirvler op i røg. 
 
19:19 Landet er formørket ved Hærskarernes Herres vrede; og folket er føde for ilden, de skåner ikke 
hverandre? 
 
19:20 Og man snapper til højre og hungrer endda, og man æder om sig til venstre og mættes ikke:  
hver fortærer sin arms kød. 
 
19:21 Manasse Efraim, Efraim Manasse, de går sammen mod Juda.  Med alt dette har hans vrede ikke 
lagt sig, men hans hånd er endnu udrakt. 
 

Kapitel 20 
(Sammenlign Esajas 10.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
20:1 Ve dem, som giver ugudelige love og udsteder uretfærdige forordninger, som de har foreskrevet, 
 



20:2 for at fortrænge de ringe fra deres ret og for at røve de elendige iblandt mit folk deres ret, at 
enkerne kan blive deres bytte, og at de kan plyndre de faderløse! 
 
20:3 Men hvad vil I gøre på hjemsøgelsens dag og imod den ødelæggelse, som skal komme fra det 
fjerne, til hvem vil I ty om hjælp?  og hvor vil I lade jeres herlighed blive? 
 
20:4 Uden mig skal de bøje sig under fangerne, og de skal falde iblandt de ihjelslagne.  Med alt dette 
har hans vrede ikke lagt sig; men hans hånd er fremdeles udrakt. 
 
20:5 Ve, Assur, min vredes ris!  min harme er kæppen i hans hånd. 
 
20:6 Jeg sender ham imod et vanhelligt folk og giver ham befaling imod det folk, som jeg er vred på, til 
at gøre bytte og røve og til at trampe det ned som skarn på gaden. 
 
20:7 Men han, han mener det ikke så, og hans hjerte tænker ikke så; men hans hu står til at ødelægge 
og at udrydde ikke så få folk. 
 
20:8 Thi han siger:  Er ikke mine fyrster alle sammen konger? 
 
20:9 Er det ikke gået Kalno som Karkemis?  ikke Hamat som Arpad?  ikke Samaria som Damaskus? 
 
20:10 Som min hånd har grundlagt afgudernes riger, hvor der var flere billeder end i Jerusalem og i 
Samaria - 
 
20:11 mon jeg da ikke skal handle med Jerusalem og dets gudebilleder, som jeg handlede med 
Samaria og dets afguder? 
 
20:12 Og det skal ske, når Herren har udført alt sit værk på Zions bjerg og i Jerusalem, da vil jeg 
hjemsøge kongen af Assyriens hovmods frugt og hans øjnes pral. 
 
20:13 Thi han siger:  Med min hånds kraft har jeg gjort disse ting og med min visdom, thi jeg er 
forstandig, og flytter folkenes grænser, og jeg har røvet deres skatte, og som den mægtige nedkaster jeg 
dem, som sidder i højsædet. 
 
20:14 Og min hånd har fundet hen til folkenes rigdom som til en fuglerede; og jeg har sanket alt landet, 
som man sanker forladte æg, og der var ingen som rørte en vinge, eller som oplod næbbet og peb. 
 
20:15 Kan vel øksen rose sig imod den, som hugger med den?  eller saven trodse den, som trækker 
den?  som om en stav ville svinge den, som løfter den, eller som om en kæp ville løfte, hvad ikke er træ? 
 
20:16 Derfor skal Herren, Hærskarernes Herre, sende magerhed i hans fedme, og under hans hellighed 
skal der brænde et bål som luende ild. 
 
20:17 Og Israels lys skal blive til ild, og hans Hellige til en flamme; og den skal brænde og fortære hans 
torn og tidsel på een dag. 
 
20:18 Og hans skovs og hans frugthaves herlighed skal den fortære rub og stub; og han skal blive som 
en syg, der hentæres. 
 
20:19 Og de tilbageblevne træer i hans skov skal være få i tal, og et barn skal kunne skrive dem op. 
 
20:20 Og det skal ske på den dag, da skal de resterende i Israel og de undslupne af Jakobs hus ikke 
mere forlade sig på den, som slår det; men de skal forlade sig på Herren, Israels Hellige, i sandhed. 
 
20:21 En rest skal omvende sig, resten af Jakob, til den vældige Gud. 
 



20:22 Thi om end dit folk, o Israel!  er som havets sand, skal kun en rest deraf omvende sig; 
fordærvelsen er bestemt, den breder sig med retfærdighed. 
 
20:23 Thi fordærvelsen og det besluttede råd skal Hærskarernes Herre og Gud fuldbyrde i hele landet. 
 
20:24 Derfor, så siger Herren, Hærskarernes Herre:  Frygt ikke, mit folk!  du, som bor i Zion, for Assur; 
han slår dig med staven og løfter sin kæp imod dig, på samme vis som ægypterne. 
 
20:25 Thi endnu en liden, en føje tid, så er fortørnelsen ovre, og min vrede kommer for at fortære dem. 
 
20:26 Og Hærskarernes Herre skal, svinge en svøbe over ham, som da Midian blev slået ved Orebs 
klippe; og hans stav er udrakt imod havet, den skal han opløfte på samme vis som i Ægypten. 
 
20:27 Og det skal ske på den dag, da skal hans byrde borttages fra dine skuldre og åget af din nakke; 
og åget skal sprænges for salvelsens skyld. 
 
20:28 Han kommer over Ajat, han drager igennem Migron, han lader sine vogne blive tilbage i Mikmas. 
 
20:29 De drager igennem passet, de bliver natten over i Geba; Rama bæver, Sauls Gibea flyr. 
 
20:30 Råb højt, du Gallims datter!  giv agt Lajsa!  o, arme Anatot. 
 
20:31 Madmena flygter, indbyggerne i Gebim samler sig til flugt. 
 
20:32 Endnu i dag bliver han i Nob; så løfter han sin hånd imod Zions datters bjerg, imod Jerusalems 
høj. 
 
20:33 Se, Herren, Hærskarernes Herre skal afhugge grene med gru; og de ranke stammer skal fældes, 
og de høje skal blive lave. 
 
20:34 Og den tykke skov nedhugges med jernet, og Libanon falder for den mægtige. 
 

Kapitel 21 
(Sammenlign Esajas 11.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
21:1 Og der skal skyde en kvist af Isajs stub, og et skud gror frem af hans rødder. 
 
21:2 Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, Herrens 
kundskabs og frygts ånd. 
 
21:3 Og give ham skarp forstand i Herrens frygt, og han skal ikke dømme efter det, hans øjne ser, ej 
heller holde ret efter det, hans ører hører. 
 
21:4 Men han skal dømme de ringe med retfærdighed og fælde redelig dom over de lidende i landet; 
og han skal slå jorden med sin munds ris og dræbe de ugudelige med sine læbers ånde. 
 
21:5 Og retfærdighed skal være hans lænders bælte og trofasthed hans hofters bælte. 
 
21:6 Og ulven skal gå hos lammet og panteren ligge hos kiddet; kalven og løven og fedekvæget skal 
være sammen, og en lille dreng skal drive dem. 
 
21:7 Og koen og bjørnen skal græsse sammen, deres unger skal ligge hos hinanden; og løven skal 
æde strå som oksen. 
 
21:8 Og det diende barn skal lege ved øglens hul og det afvendte barn stikke sin hånd i basiliskens 
hule. 



 
21:9 De skal ej gøre noget ondt og ej noget fordærveligt på hele mit hellige bjerg; thi jorden er fuld af 
Herrens kundskab, ligesom vandet dækker havets bund. 
 
21:10 Og det skal ske på den dag, at ikke-jøderne skal søge til Isajs rod, der står som et banner for 
folkene; og hans hvilested skal være herligt. 
 
21:11 Og det skal ske på den dag, at Herren atter, anden gang, skal udstrække sin hånd for at vinde 
resten af sit folk som skal blive tilovers fra Assyrien og fra Pathros og fra Cush og fra Elam og fra Sinear 
og fra Hamath og fra øerne i havet, 
 
21:12 Og han skal rejse et banner for ikke-jøderne og samle Israels fordrevne og samle Judas spredte 
fra jordens fire hjørner. 
 
21:13 Og Efraims misundelse skal vige, og Judas fjender skal udryddes; Efraim skal ikke være 
misundelig på Juda, og Juda skal ikke trænge Efraim. 
 
21:14 Men de skal flyve ind på filisternes skuldre i vest, de skal i forening røve fra dem, som bor i øst; 
Edom og Moab skal blive et bytte for deres hånd, og Ammons børn skal vise dem lydighed. 
 
21:15 Og Herren skal sætte vigen af Ægyptens hav i band og bevæge sin hånd over floden med sit 
stærke vejr, og han skal slå den i syv bække, så man kan gå over tørskoet. 
 
21:16 Og der skal være en banet vej for de overlevne af hans folk, som bliver tilbage fra Assyrien, 
ligesom der var for Israel, den dag det drog op fra Ægyptens land. 
 

Kapitel 22 
(Sammenlign Esajas 12.  Mellem 559 og 545 f.K. 

 
22:1 Og du skal sige på den dag:  Jeg priser dig, Herre!  uagtet du har været vred på mig, men din 
vrede svandt, og du trøster mig. 
 
22:2 Se, Gud er min frelse, jeg vil være tryg og ikke frygte; thi den Herre Jehova, er min styrke og 
lovsang, og han er blevet mig til frelse. 
 
22:3 Og I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. 
 
22:4 Og I skal sige på hin dag:  Pris Herren, påkald hans navn, kundgør hans gerninger iblandt 
folkene, forkynd, at hans navn er højt! 
 
22:5 Lovsyng Herren, thi han har gjort herlige ting; dette er kendt over den ganske jord. 
 
22:6 Råb højt og syng med fryd, du indbygger i Zion!  thi den Hellige i Israel er stor i dig. 
 

Kapitel 23 
(Sammenlign Esajas 13.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
23:1 En profeti som Babel, som Esajas, Amoz's søn, så. 
 
23:2 Rejs et banner på et højt bjerg, opløft røsten til dem, vink med hånden, så at de går ind ad 
fyrsternes døre. 
 
23:3 Jeg har givet befaling til dem, jeg har helliget, ja kaldet mine vældige, thi min vrede er ikke over 
dem, der glæder sig ved min højhed. 
 



23:4 Der høres en tummel på bjergene som af et stort folk, et bulder af samlede riger; Hærskarernes 
Herre mønstrer krigshærene. 
 
23:5 De kommer fra et fjerntliggende land, fra himlens ende, Herren og hans vredes våben for at 
ødelægge den hele jord. 
 
23:6 Jamrer, thi Herrens dag er nær, den skal komme som ødelæggelse fra den Almægtige. 
 
23:7 Derfor skal alle hænder slappes og hvert menneskehjerte skal smelte. 
 
23:8 Og de ræddes, veer og smerter griber dem; de stirrer i angst på hverandre, deres ansigter skal 
blusse som lue. 
 
23:9 Se, Herrens dag kommer, grum og fuld af harme og brændende vrede for at gøre jorden til en ørk 
og udslette dens synder derfra. 
 
23:10 Thi stjernerne på himlen og deres stjernebillede skal ikke lade deres lys skinne, solen skal 
formørkes, når den går op, og månen skal ikke lade sit lys skinne. 
 
23:11 Og jeg vil hjemsøge jorden for dens ondskab og de ugudelige for deres misgerninger; og jeg vil 
bringe de hovmodiges stolthed til at høre op og bøje voldsmænds overmod. 
 
23:12 Jeg vil gøre en mand sjældnere end guld og et menneske sjældnere end guld fra Ofir. 
 
23:13 Derfor vil jeg ryste himlen, og jorden skal skælvende vige fra sit sted ved Hærskarernes Herres 
fortørnelse og på hans brændende vredes dag. 
 
23:14 Og det skal gå som med en jaget rå og med får, som ingen samler:  De skal vende sig hver til sit 
folk og fly hver til sit land. 
 
23:15 Enhver, som er stolt, skal gennemstikkes, og enhver, som slutter sig til de ugudelige, skal falde 
for sværdet. 
 
23:16 Og deres børn skal knuses for deres øjne, deres huse plyndres og deres hustruer skændes. 
 
23:17 Se, imod dem vil jeg rejse mederne, som ikke agter sølv, ej heller har lyst til guld. 
 
23:18 Men deres buer fælder de unge mænd, og de skal ikke forbarme sig over livs frugt, deres øjne 
ikke skåne børnene. 
 
23:19 Og Babel, rigernes krone, kaldæernes herlige prydelse, skal blive, som da Gud omstyrtede 
Sodoma og Gomorra. 
 
23:20 Det skal aldrig i evighed beboes, og det skal ikke bebygges fra slægt til slægt, og ingen araber 
skal opslå telt der, ej heller hyrder lade kvæg ligge der. 
 
23:21 Men ørkenens vilde dyr skal ligge der, og deres huse skal være fulde af klagende skabninger, og 
ugler skal bo der og skovtrolde springe der. 
 
23:22 Og øernes vilde dyr skal skrige i deres øde huse og drager i deres lystige paladser; og det er nær 
for hånden, at dens tid kommer, og dens dage skal ikke forhales.  Thi jeg vil ødelægge hende hastelig; ja, 
for jeg vil forbarme mig over mit folk, men de ugudelige skal omkomme. 
 

Kapitel 24 
(Sammenlign Esajas 14.  Mellem 559 og 545 f.K.) 

 



24:1 Thi Herren skal forbarme sig over Jakob og atter udvælge Israel og lade dem bosætte sig i deres 
land; og den fremmede skal slutte sig til dem og holde sig til Jakobs hus. 
 
24:2 Og folkene skal tage dem og føre dem til deres hjem, ja, fra det fjerne til jordens ender, og de 
skal vende tilbage til deres forjættede land, og Israels hus skal tage hine til eje som tjenere og 
tjenestepiger i Herrens land og gøre dem til fanger, hvis fanger de var, og herske over undertrykkere. 
 
24:3 Og det skal ske på den dag, Herren skaffer dig hvile for din møje og uro og for den hårde 
trældom, i hvilken man lod dig trælle. 
 
24:4 Og det skal ske på den dag, at du skal istemme denne sang imod kongen af Babel og sige:  
Hvorledes er undertrykkeren hørt op!  den gyldne stad fået ende! 
 
24:5 Herren har brudt de ugudeliges stav, herskernes spir, 
 
24:6 Den, som slog folkene i vrede med slag uden ophør og regerede over folk i vrede, med 
skånselsløs forfølgelse. 
 
24:7 Al jorden hviler og er stille, de bryder ud i jubel. 
 
24:8 Cypresserne glæder sig også over dig, ja, cedrene på Libanon, og siger:  Siden dit fald kommer 
ingen op for at fælde os. 
 
24:9 Dødsriget her nedentil bæver for dig, for at møde dig, når du kommer, det vækker dødningerne 
for din skyld, alle jordens mægtige, det lader alle folkekongerne stå op fra deres troner. 
 
24:10 Alle svarer de og siger til dig:  Du er også blevet afmægtig som vi, du er blevet os lig! 
 
24:11 Din højhed med dine harpers brus er nedkastet til dødsriget; orme bredes under dig, og maddiker 
er dit tæppe. 
 
24:12 Hvorledes er du falden ned fra himlen, O, Lucifer, du morgenrødens søn?  Hvorledes er du 
nedhugget til jorden, du, som nedtrådte folkene? 
 
24:13 Thi du har sagt i hjertet:  Jeg vil stige op til himlen, rejse min trone deroppe over Guds stjerner, 
tage sæde på stævnets bjerg i yderste nord. 
 
24:14 Jeg stiger op over skyernes højde, den Højeste lig. 
 
24:15 Ja, ned i dødsriget styrtes du, nederst i hulen! 
 
24:16 De, der ser dig, stirrer på dig og siger:  Er det ham, som fik jorden til at bæve, riger til at skælve? 
 
24:17 Som gjorde verden til ørk og jævnede byer, ikke gav fangerne fri? 
 
24:18 Folkenes konger hviler med ære, hver i sit hus. 
 
24:19 Men du er slængt hen uden grav som et usselt foster, dækket af faldne, slagne med sværd og 
kastet i stenbruddets hul som et nedtrådt ådsel. 
 
24:20 I graven samles du ikke med dine fædre, fordi du ødte dit land og dræbte dit folk.  De ondes 
afkom skal aldrig nævnes. 
 
24:21 Bered hans børn et blodbad for deres fædres misgerninger, at de ikke rejser sig, hverken til at 
arve jorden eller til at fylde jorderiges kreds med stæder. 
 



24:22 Jeg står op imod dem, lyder det fra Hærskarernes Herre, og udrydder af Babels navn og rest, 
skud og spire, lyder det fra Herren. 
 
24:23 Jeg gør det til rørdrummers eje og til side sumpe; jeg fejer det bort med undergangens kost, siger 
Hærskarernes Herre. 
 
24:24 Hærskarernes Herre har svoret således:  Visselig, som jeg har tænkt, således skal det ske, og 
som jeg satte mig for, så står det fast. 
 
24:25 Jeg knuser Assur i mit land, nedtramper ham på mine bjerge, hans åg skal vige fra dem, hans 
byrde skal vige fra dets skuldre. 
 
24:26 Det er, hvad jeg satte mig for imod al jorden, det er den hånd, som er udrakt mod alle folk. 
 
24:27 Thi Hærskarernes Herres råd, hvem kuldkaster det?  Hans udrakte hånd, hvem tvinger vel den 
tilbage? 
 
24:28 I kong Akaz's dødsår kom dette udsagn: 
 
24:29 Glæd dig ikke, du ganske Palæstina!  at kæppen, der slog dig, er brudt!  Thi af slangerod kommer 
en øgle, dens frugt er en flyvende drage. 
 
24:30 De ringes førstefødte skal græsse, de fattige lejre sig trygt; men jeg dræber dit afkom ved sult; 
hvad der levnes, slår jeg ihjel. 
 
24:31 Hyl, port, skrig, by, angst gribe dig, hele Palæstina!  Thi nordenfra kommer røg, ingen er ensom i 
hans bestemte tid. 
 
24:32 Og hvad skal der svares folkets sendebud?  At Herren har grundfæstet Zion, og de arme af hans 
folk søger tilflugt der. 
 

Kapitel 25 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
25:1 Nu vil jeg, Nephi, tale noget om det, jeg har skrevet, og som blev talt ved Esajas's mund.  Se, 
Esajas talte mange ting, som var svært for mit folk at forstå; thi de kender ikke måden, som der profeteres 
på blandt jøderne. 
 
25:2 Thi jeg, Nephi, har ikke lært dem meget om jødernes levevis, fordi deres gerninger var mørkets 
gerninger, og deres handlinger var vederstyggeligheds handlinger. 
 
25:3 Derfor skriver jeg til mit folk, til alle, som herefter vil komme i besiddelse af det, som jeg skriver, at 
de må få kundskab om Guds straffedomme, som kommer over alle folk ifølge det ord, han har talt. 
 
25:4 Lyt derfor, mit folk, som er af Israels hus, og giv agt på mine ord; thi selv om Esajas ord ikke er 
tydelige for jer, er de dog tydelige for alle dem, som er fyldt med profetiens ånd.  Men jeg giver en profeti 
efter den ånd, som er i mig, og jeg profeterer i overensstemmelse med den ligefremhed, som har været 
min skik fra den tid, jeg forlod Jerusalem med min fader; thi se, min sjæl glæder sig ved at tale tydeligt til 
mit folk, så at de kan lære. 
 
25:5 Ja, min sjæl glæder sig ved Esajas's ord, thi jeg kom ud af Jerusalem, og mine øjne har set 
jødernes fremgangsmåde, og jeg ved, at jøderne forstår profeterne, og der findes ikke noget andet folk, 
medmindre de er blevet belært om jødernes sæder og skikke, der, som jøderne, kan forstå det, der taltes 
til dem. 
 



25:6 Men se, jeg Nephi, har ikke undervist mine børn efter jødernes vis; men se, jeg har selv boet i 
Jerusalem, hvorfor jeg kender egnene dér omkring; og jeg har talt til mine børn om Guds straffedomme, 
som er kommet over jøderne og om alt det, som Esajas har talt, men jeg skriver ikke derom. 
 
25:7 Men se, nu går jeg videre med min egen profeti på min egen ligefremme måde, og jeg ved, at 
ingen kan tage fejl deraf; alligevel, i de dage, da Esajas's profetier skal gå i opfyldelse, ja, på den tid, de 
vil finde sted, skal menneskene vide det med vished. 
 
25:8 Derfor er de af betydning for menneskenes børn; og til den, som tænker, at det ikke er tilfældet, 
vil jeg i særdeleshed henvende mig og begrænse ordene til mit eget folk; thi jeg ved, at de vil blive af stor 
værdi i de sidste dage, thi på den dag skal de forstå dem; derfor har jeg skrevet dem til deres bedste. 
 
25:9 Og ligesom en slægt nu er blevet ødelagt blandt jøderne på grund af ugudelighed, således er de 
blevet ødelagt fra slægt til slægt ifølge deres ugudelighed; og der blev aldrig nogen af dem udryddet, 
uden at det jo blev dem forudsagt ved Herrens profeter. 
 
25:10 Og således er det blevet fortalt dem om den ødelæggelse, der skulle komme over dem, straks 
efter at min fader forlod Jerusalem, men de forhærdede dog deres hjerter; og ifølge min profeti er de 
blevet udryddet med undtagelse af dem, der bortførtes som fanger til Babylon. 
 
25:11 Og nu taler jeg dette ved ånden, som er i mig.  Til trods for at de er blevet bortført, skal de dog 
vende tilbage igen og komme i besiddelse af Jerusalems land; de vil altså blive ført hjem igen til deres 
arveland. 
 
25:12 Men se, de skal få krig og høre rygter om krige; og når den dag kommer, da Faderens enbårne, 
ja, himlens og jordens Fader, skal åbenbare sig for dem i kødet, se, da vil de forkaste ham på grund af 
deres ondskab, deres hårdhjertethed og deres stivnakkethed. 
 
25:13 Se, de vil korsfæste ham, og efter at han har ligget i graven i tre dage, skal han opstå fra de døde 
med lægedom i sine vinger; og alle, der tror på hans navn, skal blive salige i Guds rige, og derfor fryder 
min sjæl sig ved at profetere angående ham, thi jeg har set hans dag, og mit hjerte priser hans hellige 
navn. 
 
25:14 Og det skal ske, efter at Messias er opstået fra de døde og har vist sig for sit folk, for så mange, 
som vil tro på hans navn, at Jerusalem atter skal lægges øde; thi ve dem, der strider mod Gud og hans 
kirkes folk. 
 
25:15 Derfor skal jøderne blive spredt blandt alle nationer, og babylon skal også blive ødelagt, og derfor 
skal jøderne blive spredt ved andre folkeslag. 
 
25:16 Og efter at de har været spredt, og Gud Herren har tugtet dem ved andre folk i mange slægter, 
ja, fra slægt til slægt, indtil de skal blive overbevist til at tro på Kristus, Guds Søn, og forsoningen, der 
omfatter alle mennesker, og den dag kommer, da de skal tro på Kristus og tilbede Faderen i hans navn 
med rene hjerter og rene hænder og ikke længer vente en anden Messias, da vil dagen komme, da de 
må komme til at tro på disse ting. 
 
25:17 Og Herren vil atter anden gang udstrække sin hånd for at genrejse sit folk af deres fortabte og 
faldne tilstand.  Og han vil skride til at udføre en herlig gerning og et under blandt menneskenes børn. 
 
25:18 Og derfor skal han bringe dem sit ord, der skal dømme dem på den yderste dag, thi det skal 
gives dem i den hensigt at overbevise dem om den sande Messias, som blev forkastet af dem, og for at 
overbevise dem om, at de ikke behøver at vente længer på en anden Messias; thi der skal ikke komme 
nogen anden, undtagen det skulle være en falsk Messias, der skulle bedrage folket; thi der er kun een 
Messias omtalt af profeterne, og den Messias er ham, der vil blive forkastet af jøderne. 
 



25:19 Thi ifølge profeternes ord kommer Messias seks hundrede år efter den tid, da min fader forlod 
Jerusalem; og i overensstemmelse med profeternes ord og Guds engels ord skal hans navn være Jesus 
Kristus, Guds Søn. 
 
25:20 Og nu, mine brødre, har jeg talt så tydeligt, at I ikke kan misforstå det, og så sandt som Gud 
Herren lever, der førte Israel ud af Ægyptens land og gav Moses magt til at helbrede folkene, efter at de 
var blevet bidt af giftige slanger, dersom de ville kaste øjnene på den slange, som han oprejste for dem, 
og også gav ham magt til at slå på klippen, for at vandet kunne flyde ud af den, ja, jeg siger jer, at så vist 
som disse ting er sande og så vist, som Gud Herren lever, er der intet andet navn givet under himlen, 
hvorved mennesket kan blive frelst, uden navnet Jesus Kristus, om hvem jeg har talt. 
 
25:21 Derfor har Gud Herren lovet mig, at disse ting, som jeg skriver, skal opbevares og passes og 
overdrages min slægt fra generation til generation, så at den forjættelse, der blev givet Josef, må 
opfyldes, at hans sæd aldrig skal forgå, så længe jorden står. 
 
25:22 Derfor skal disse ting overleveres fra slægt til slægt, så længe jorden står; og de skal overleveres 
efter Guds vilje og behag, og de folk, der skal eje dem, skal dømmes ved dem efter de ord, der er 
skrevet. 
 
25:23 Thi vi arbejder flittigt med at skrive for at få vore børn og vore brødre til at tro på Kristus og blive 
forsonet med Gud; thi vi ved, at trods alt, hvad vi formår at gøre, så er det dog af nåde, at vi er frelst. 
 
25:24 Og selv om vi tror på Kristus, holder vi dog Moseloven og ser med fasthed hen til Kristus, indtil 
loven bliver fuldkommet. 
 
25:25 Thi i den hensigt blev loven givet; derfor er loven blevet død for os, og vi er blevet levendegjort i 
Kristus på grund af vor tro, dog holder vi loven for budenes skyld. 
 
25:26 Og vi taler om Kristus, vi glæder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og 
vi skriver i overensstemmelse med vore profetier, for at vore børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen 
for at få forladelse for deres synder. 
 
25:27 Og vi taler om loven, for at vore børn kan kende lovens kraftesløshed, og at de, når de kender 
lovens kraftesløshed, da må se hen til det liv, som er i Kristus og vide, i hvilken hensigt loven blev givet, 
og efter at loven er fuldkommet i Kristus, at de ikke behøver at forhærde deres hjerter mod ham, når 
loven burde op hæves. 
 
25:28 Og se nu, mit folk, I er et hårdnakket folk; derfor har jeg talt tydeligt til jer, så at I ikke kan 
misforstå det.  Og de ord, jeg har sagt, skal stå som et vidne mod jer; thi de er tilstrækkelige til at lære 
ethvert menneske om den rette vej, og den rette vej er at tro på Kristus og ikke fornægte ham, thi når I 
fornægter ham, fornægter I også loven og profeterne. 
 
25:29 Og se nu, jeg siger jer:  Den rette vej er at tro på Kristus og ikke fornægte ham, og Kristus er den 
Hellige i Israel; derfor må I bøje jer for ham og tilbede ham af al evne, sind og styrke og af jeres ganske 
sjæl; og dersom I gør dette, skal I på ingen måde forkastes. 
 
25:30 Og da det er nødvendigt, må I holde Guds love og anordninger, indtil loven, som blev givet 
Moses, bliver opfyldt. 
 

Kapitel 26 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
26:1 Og efter at Kristus er opstanden fra de døde, skal han vise sig for jer, mine børn og elskede 
brødre; og de ord, han vil tale til jer, vil være den lov, som I skal holde. 
 



26:2 Thi se, jeg siger jer, at jeg har set, at mange slægter skal hensove, og der skal være store krige 
og uroligheder blandt mit folk. 
 
26:3 Og når Messias kommer, skal der gives mit folk tegn på hans fødsel, hans død og hans 
opstandelse; og stor og forfærdelig skal den dag være for de ugudelige, thi de skal omkomme, og de 
omkommer, fordi de forkaster profeterne og de hellige og stener dem og slår dem ihjel; derfor skal de 
helliges blod råbe til Gud fra jorden mod dem. 
 
26:4 Og alle, der er hovmodige, og gør det, som er ondt, skal opbrændes på den dag, der kommer, 
siger Hærskarernes Herre, thi de skal være som halm. 
 
26:5 Og jordens afgrund skal opsluge dem, der slår profeterne og de hellige ihjel, siger Hærskarernes 
Herre, og bjerge skal skjule dem, og hvirvelvinde føre dem bort, og bygninger skal falde ned over dem og 
knuse dem og male dem til støv. 
 
26:6 Og de skal hjemsøges af torden og lynild og jordskælv og alle slags ødelæggelser; thi Herrens 
vredes ild skal blive optændt imod dem, og de skal være som halm, og dagen, som kommer, skal fortære 
dem, siger Hærskarernes Herre. 
 
26:7 O, den smerte og angst, som min sjæl lider af ved tabet af de faldne af mit folk!  Thi jeg, Nephi, 
har set det, og det er nær ved at fortære mig for Herrens ansigt, men jeg må råbe til min Gud:  Dine veje 
er retfærdige. 
 
26:8 Men se, de retfærdige, der lytter til profeternes ord og ikke lader dem gå til grunde, men ser hen 
til Kristus med fasthed efter de tegn, der gives og til trods for al forfølgelse, se, det er dem, der ikke skal 
omkomme. 
 
26:9 Men retfærdighedens Søn skal åbenbare sig for dem, og han skal læge dem, og de skal have 
fred i ham, indtil tre slægter er hensovet, og mange af det fjerde slægtled skal være gået bort i 
retfærdighed. 
 
26:10 Og når disse ting har fundet sted, da rammer en hastig ødelæggelse mit folk, og til trods for mine 
sjælesmerter ved jeg, at det skal ske, thi jeg har set det.  Og de sælger sig selv for intet; thi til gengæld for 
deres stolthed og tåbelighed skal de høste fordærvelse; og da de giver efter for djævelen og vælger 
mørkets gerninger fremfor lysets, må de fare ned til helvede. 
 
26:11 Thi Herrens ånd skal ikke altid trættes med menneskene.  Og når Ånden holder op med at 
trættes med mennesket, da kommer hastig ødelæggelse, og det bedrøver min sjæl. 
 
26:12 Og som jeg talte angående jødernes overbevisning, at Jesus er den sande Kristus, så må det 
nødvendigvis ske, at ikke-jøderne også bliver overbevist om, at Jesus er Kristus, den evige Gud. 
 
26:13 Og at han ved den Helligånds kraft åbenbarer sig for alle dem, som tror på ham, ja, for hver 
slægt, stamme, tungemål og folk og gør kraftige gerninger, tegn og undere blandt menneskenes børn i 
forhold til deres tro. 
 
26:14 Men se, jeg profeterer for jer om de sidste dage, de dage, da Gud Herren skal lade disse ting 
komme frem for menneskenes børn. 
 
26:15 Efter at mit afkom og mine brødres afkom er nedsunket i vantro og er slået af ikke-jøderne, ja, 
efter at Gud Herren har slået lejr rundt omkring dem og belejret dem med en vold og opkastet 
fæstningsværker, og efter at der blevet dybt fornedret, så at de endog ikke er til, skal dog de retfærdiges 
ord skrives og de trofastes bønner høres, og alle de, der er nedsunket i vantro, skal ikke blive glemt. 
 



26:16 Thi de, som bliver udryddet, skal tale til dem ud af jorden, og deres tale skal mumle af støvet, og 
deres røst skal være som en, der har en velbekendt ånd; thi Gud Herren vil give ham magt, så at han kan 
tale sagte om dem, som var det fra jorden, og deres tale skal hviske ud af støvet. 
 
26:17 Thi så siger Gud Herren:  De skal nedskrive det, der sker blandt dem, og de skal skrive og 
forsegle det i en bog, og de, der er nedsunket i vantro, skal ikke få det, thi de søger at tilintetgøre det, 
som er af Gud. 
 
26:18 Derfor er alle de, der er omkommet, hurtigt; og deres forskrækkelige skarer skal blive som agner, 
der spredes ja, således siger Gud Herren:  Det skal ske på et øjeblik, pludseligt. 
 
26:19 Og det skal ske, at de, der er nedsunket i vantro, skal blive slået ved ikke-jødernes hånd. 
 
26:20 Og ikke-jøderne er opblæst i deres stolthed og har snublet, fordi deres anstødssten var stor, så at 
de har opført mange kirker, men alligevel fornægter de Guds kraft og undergerninger, og de prædiker 
deres egen lærdom ved deres egen visdom for vindings skyld og undertrykker de fattige. 
 
26:21 Og der er mange kirker, som forårsager misundelse, strid og ondskab. 
 
26:22 Og der findes også hemmelige foreninger som i fordums tid efter djævelens komplot; thi han er 
ophavet til alle disse ting, ja, ophavet til mord og mørkets gerninger, ja, han leder dem ved en snor om 
halsen, indtil han binder dem med sine stærke bånd for evigt. 
 
26:23 Thi se, mine elskede brødre, jeg siger jer, at Gud Herren arbejder ikke i mørke. 
 
26:24 Han gør ikke noget, medmindre det er til gavn for verden; thi således elsker han verden, at han 
endog nedlægger sit eget liv for at drage alle mennesker til sig.  Derfor befaler han ikke, at nogen ikke 
skal deltage i hans frelse. 
 
26:25 Se, tilråber han nogen og siger:  Gå bort fra mig?  Se, jeg siger jer, nej; men han siger:  Kom hid 
til mig, alle I jordens ender, køb uden penge og uden betaling mælk og honning. 
 
26:26 Har han befalet nogen, at de skal gå ud af synagogerne eller ud af bedehusene?  Se, jeg siger 
jer, nej. 
 
26:27 Har han befalet, at nogen ikke skulle deltage i hans frelse?  Se, jeg siger jer, nej, men han har 
givet den frit til alle mennesker, og han har befalet sit folk, at de skulle søge at bevæge alle mennesker til 
omvendelse. 
 
26:28 Se, har Herren skrevet, at nogen ikke skulle få del i hans godhed?  Se, jeg siger jer, nej; men alle 
mennesker har ret dertil, det ene så vel som det andet, og ingen bliver forment. 
 
26:29 Han byder, at der ingen præstelist skal være; thi se, præstelist består deri, at mennesket 
prædiker og fremstiller sig selv som et lys for verden for at opnå vinding og verdens ros, men de søger 
ikke Zions velfærd. 
 
26:30 Se, Herren har forbudt dette; og Gud Herren har udstedt det bud, at alle mennesker skal øve 
barmhjertighed, hvilken barmhjertighed er kærlighed.  Og uden at de har kærlighed er de intet; men 
dersom de havde kærlighed, ville de ikke lade arbejderen i Zion omkomme. 
 
26:31 Men arbejderen i Zion skal arbejde for Zion, thi dersom han arbejder for penge, skal han 
omkomme. 
 
26:32 Og atter, Gud Herren har befalet, at menneskene ikke skulle slå ihjel, at de ikke skulle lyve, at de 
ikke skulle stjæle, at de ikke skulle tage Herren, deres Guds navn forfængeligt, at de ikke skulle bære 



nag, at de ikke skulle trættes indbyrdes, at de ikke skulle bedrive hor, og at de ikke skulle gøre nogen af 
disse ting; den, der gør dem, skal omkomme. 
 
26:33 Thi ingen af disse synder kommer fra Herren, thi han gør det, som er godt blandt menneskene, 
og han gør intet, uden at det står tydeligt for dem; og han indbyder alle til at komme til sig og få del i hans 
godhed, og han nægter ikke nogen at komme til sig, sort eller hvid, træl eller fri, mand eller kvinde, og 
han ihukommer folkene, thi alle er lige for Gud, både jøde og ikke-jøde. 
 

Kapitel 27 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
27:1 Men se, i de sidste dage eller i ikke-jødernes dage skal alle de ikke-jødiske folkeslag og også 
jøderne, både de, der skal komme til dette land og de, der er i andre lande, ja i alle lande på jorden, blive 
drukne af synd og allehånde vederstyggeligheder. 
 
27:2 Og når den dag kommer, da skal Hærskarernes Herre hjemsøge dem med torden og med 
jordskælv og med stor buldren, med storm og med uvejr og med fortærende ildslue. 
 
27:3 Og alle de folkeslag, der strider mod Zion, og som hjemsøger hende, skal være som en drøm i et 
syn om natten.  Og det skal være for dem ligesom for den sultne, der drømmer, at han spiser, men se, 
når han vågner, da er hans sjæl tom, eller ligesom et tørstigt menneske, der drømmer, han drikker, men 
se, når han vågner, er han træt, og hans sjæl er hungrig og tørstig; ja, således skal alle nationernes 
mangfoldighed blive, som strider imod Zions bjerg. 
 
27:4 Thi se, alle I, der øver uretfærdighed, stands og forundre jer; thi I skal råbe og skrige, ja, I skal 
blive drukne, men ikke af vin, I skal rave, men ikke af stærk drik. 
 
27:5 Thi se, Herren har udøst over jer en dyb søvns ånd.  For se, I har lukket øjnene, og I har forkastet 
profeterne; og jeres regenter og seere har han skjult for jeres ugudeligheds skyld. 
 
27:6 Og det skal ske, at Gud Herren skal bringe en bogs ord frem til jer, og det skal være deres ord, 
som har slumret. 
 
27:7 Og se, bogen skal være forseglet, og i bogen skal der være en åbenbaring fra Gud fra verdens 
begyndelse til enden. 
 
27:8 Og for de tings skyld, som er forseglede, skal det, som er forseglet, ikke komme frem på folkets 
ugudeligheds og vederstyggeligheds dag; derfor skal bogen holdes tilbage for dem. 
 
27:9 Men bogen skal gives en mand, og han skal overgive bogens ord, som er deres ord, som har 
slumret i støvet, og han skal give disse ord til en anden. 
 
27:10 Men de ord, der er forseglede, skal han ikke udgive, ej heller skal han overdrage bogen.  Thi 
bogen skal være forseglet ved Guds kraft, og åbenbaringen, som er forseglet, skal opbevares i bogen til 
Herrens egen bestemte tid, at den da må komme frem; thi se, den åbenbarer alle ting fra verdens 
begyndelse til enden. 
 
27:11 Og dagen kommer, da bogens ord, som var forseglede, skal læses fra hustagene, og de skal 
læses ved Kristi kraft, og alt, hvad der nogensinde er sket, og som nogensinde vil ske blandt 
menneskenes børn, så længe jorden står, skal åbenbares for menneskene. 
 
27:12 Derfor, på den dag, da bogen skal gives manden, som jeg har talt om, skal den være skjult for 
verdens øjne, så at ingen uden han, til hvem den skal gives, skal se den, med undtagelse af tre vidner, 
som skal se den ved Guds kraft, og de skal bevidne, at bogen og de ting, den indeholder, er sande. 
 



27:13 Og der er ingen anden, som skal se den, undtagen nogle få, i overensstemmelse med Guds vilje, 
for at bære vidnesbyrd om hans ord for menneskenes børn; thi Gud Herren har sagt, at de trofastes ord 
skal tale, som om det var fra de døde. 
 
27:14 Og således vil Gud Herren lade bogens ord komme frem; og han vil stadfæste sit ord i så mange 
vidners mund, som han finder for godt, og ve den, der forkaster Guds ord. 
 
27:15 Men se, det skal ske, at Gud Herren skal sige til ham, som han giver bogen:  Tag disse ord, som 
ikke er forseglede og giv dem til en anden, at han må vise dem til den lærde og sige:  Jeg beder dig, læs 
dette.  Og den lærde skal sige:  Bring bogen hid, og jeg vil læse den. 
 
27:16 Og se, dette vil han sige for verdens æres skyld og for vindings skyld, og ikke til Guds ære. 
 
27:17 Og manden skal sige:  Jeg kan ikke bringe bogen, for den er forseglet. 
 
27:18 Da skal den lærde sige:  Jeg kan ikke læse den. 
 
27:19 Det skal derfor ske, at Gud Herren atter vil give bogen og dens ord til ham, som ikke er lærd; og 
manden, som ikke er lærd, skal sige:  Jeg er ikke lærd. 
 
27:20 Da skal Gud Herren sige til ham:  De lærde skal ikke læse dem, thi de har forkastet dem, og jeg 
formår at gøre min egen gerning, og derfor skal du læse de ord, jeg giver dig. 
 
27:21 Rør ikke de ting, der er forseglede, thi jeg vil lade dem komme frem i min egen bestemte tid, og 
jeg vil vise menneskenes børn, at jeg kan gøre min egen gerning. 
 
27:22 Derfor, når du har læst de ord, som jeg har påbudt dig og skaffet de vidner, som jeg har lovet dig, 
da skal du atter forsegle bogen og opbevare den for mig, så at jeg kan bevare de ord, du ikke har læst, 
indtil jeg skal finde det passende i min egen visdom at åbenbare alt for menneskenes børn. 
 
27:23 Thi se, jeg er Gud, og jeg er en Gud, som gør undergerninger, og jeg vil vise verden, at jeg er 
den samme i går, i dag og til evig tid; og jeg virker kun blandt menneskenes børn i forhold til deres tro. 
 
27:24 Og det skal atter ske, at Herren skal sige til ham, der skal læse de ord, der skal gives ham: 
 
27:25 Dette folk holder sig nær til mig med munden og ærer mig med læberne, men hjertet er langt fra 
mig, og deres frygt for mig er menneskers forskrifter, som de har lært. 
 
27:26 Derfor vil jeg skride til at udføre et herligt værk blandt dette folk, ja et herligt værk og et under, thi 
deres vises og lærdes visdom skal forgå, og deres forstandiges forstand skal skjules. 
 
27:27 Og ve dem, som fordyber sig for at skjule deres anslag for Herren!  Og deres gerninger sker i 
mørket, og de siger:  Hvem ser os, og hvem kender os?  Og de siger også:  Det, at I vender op og ned på 
tingene, skal visselig agtes som pottemagerens ler.  Men se, jeg vil vise dem, siger Hærskarernes Herre, 
at jeg kender alle deres gerninger.  Thi skal gerningen sige om ham, der gjorde den:  Han har ikke gjort 
mig?  Eller skal det, der er skabt, sige om ham, som dannede det:  Han forstod det ikke? 
 
27:28 Men se, siger Hærskarernes Herre:  Jeg vil vise menneskenes børn, at der endnu kun er en liden 
tid, til Libanon skal blive en frugtbar mark, og en frugtbar mark skal agtes som en skov. 
 
27:29 Og på den dag skal den døve høre bogens ord, og den blindes øjne skal se ud af mulm og 
mørke. 
 
27:30 Og de sagtmodige skal vokse i antal, og deres glæde skal være i Herren, og de fattige blandt 
menneskene skal fryde sig i den Hellige i Israel. 
 



27:31 Thi så sandt som Herren lever skal de se, at den forfærdelige bliver tilintetgjort og spotteren bliver 
fortæret, og at alle, som søger ugudelighed, bliver udryddet. 
 
27:32 Og ligeledes de, der holder et menneske for en synder for et ords skyld og stiller snarer for den, 
der irettesætter i porten og tilsidesætter den retfærdige for ingen tings skyld. 
 
27:33 Derfor, så siger Herren, som forløste Abraham, angående Jakobs hus:  Jakob skal ikke 
beskæmmes nu, ej heller skal han blegne. 
 
27:34 Men når han ser sine børn, mine hænders gerning, i sin midte, skal de helliggøre mit navn og 
helliggøre Jakobs hellige samt frygte Israels Gud. 
 
27:35 De, der er vildfarende i ånden, skal få forstand, og de, som knurrede, skal tage ved lære. 
 

Kapitel 28 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
28:1 Og se nu, mine brødre, jeg har talt til jer, eftersom Ånden har tilskyndet mig, hvorfor jeg ved, at 
det vil ske. 
 
28:2 Og det, der skal skrives af bogen, skal blive af stor betydning for menneskenes børn, og i 
særdeleshed for vor sæd, der er en levning af Israels hus, 
 
28:3 Thi det skal ske på den dag, at de kirker, som er indstiftede, men ikke til Herren, skal sige til 
hinanden:  Se, jeg er Herrens, og den anden skal sige:  Jeg, jeg er Herrens.  Og således skal enhver 
sige, som har oprettet kirker, som ikke er Herrens. 
 
28:4 Og de skal kives indbyrdes, og deres præster skal trættes med hinanden, og de skal undervise 
med deres egen lærdom og fornægte den Helligånd, som giver mæle. 
 
28:5 Og de fornægter Guds kraft, den Hellige i Israel, og de siger til folket:  Lyt til os og hør vor 
lærdom, thi se, der er ingen Gud i dag, thi Herren og Genløseren har udført sin gerning, og han har givet 
menneskene sin magt. 
 
28:6 Se, lyt til min lærdom, og dersom de siger:  Der er sket et mirakel ved Herrens hånd, så tro det 
ikke, thi i dag er han ikke en Gud, som gør mirakler; han har udført sin gerning. 
 
28:7 Ja, der skal være mange, der skal sige:  Æd, drik og vær lystig, thi i morgen skal vi dø, og det 
skal gå os godt. 
 
28:8 Og der skal også være mange, der skal sige:  Æd, drik og vær lystig, men frygt alligevel Gud, thi 
han vil retfærdiggøre dig, selv om du begår en lille synd, ja, lyv lidt, drag fordel af næstens ord og grav en 
grav for ham; der er intet ondt deri.  Og gør alle disse ting, for i morgen skal vi dø; og dersom vi findes 
skyldige, vil Gud slå os med nogle få slag, og til sidst vil vi blive frelst i Guds rige. 
 
28:9 Ja, der skal findes mange, som på denne måde skal lære falske, forfængelige og tåbelige 
lærdomme, og skal være opblæst i hjertet og søge dybt at skjule deres anslag for Herren, og deres 
gerninger skal være i mørket. 
 
28:10 Og de helliges blod skal råbe fra jorden mod dem. 
 
28:11 Ja, de har alle forladt vejen, de er blevet fordærvede. 
 
28:12 På grund af stolthed, falske lærere og falske lærdomme er deres kirker blevet fordærvede, og 
deres kirker er hovmodige; på grund af stolthed er de opblæste. 
 



28:13 De røver fra de fattige til deres fine helligdomme; de røver fra de fattige til deres fine klæder; og 
de forfølger de sagtmodige og de fattige i ånden, fordi de er opblæste i deres stolthed. 
 
28:14 De knejser med nakken og holder hovedet højt; ja, og på grund af deres stolthed og ugudelighed 
og vederstyggeligheder og horerier er de alle faret vild med undtagelse af nogle få, der er Kristi ydmyge 
disciple; alligevel er de blevet ledet således, at de tager fejl i mange ting, fordi de er, blevet undervist ved 
menneskenes lærdomme. 
 
28:15 O, de vise, de lærde og de rige, som er opblæste i hjertets stolthed og alle, der prædiker falske 
lærdomme og alle, som bedriver hor og forvender Herrens rette vej, ve, ve, ve dem, siger Gud den 
Almægtige, thi de skal nedstyrtes til helvede. 
 
28:16 Ve dem, som tilsidesætter den retfærdige som en ubetydelig ting og forhåner det, der er godt og 
siger, at det er intet værd; thi dagen skal komme, da Gud Herren vil hastelig hjemsøge jordens beboere; 
og på den dag, da de er fuldkommen modne i ugudelighed, skal de omkomme. 
 
28:17 Men se, dersom jordens indbyggere omvender sig fra deres ugudelighed og vederstyggeligheder, 
skal de ikke udryddes, siger Hærskarernes Herre. 
 
28:18 Men se, den store og vederstyggelige kirke, al jordens skøge, må styrte til jorden, og stort skal 
dens fald blive. 
 
28:19 Thi djævelens rige skal ryste, og de, der tilhører det, må afgjort vækkes til omvendelse, ellers vil 
djævelen fange dem i sine evige lænker, og de opirres til vrede og omkommer. 
 
28:20 Thi se, på den dag skal han rase i menneskehjerterne og opirre dem til vrede mod det, der er 
godt. 
 
28:21 Og andre vil han berolige og neddysse i vellystig sikkerhed, så at de vil sige:  Alt er vel i Zion, ja, 
Zion trives, alt er vel; og således bedrager djævelen deres sjæle og leder dem omhyggeligt ned til 
helvede. 
 
28:22 Og se, andre drager han bort ved smiger og fortæller dem, at der ikke findes noget helvede, og 
han siger til dem:  Jeg er ingen djævel, thi der findes ingen -- og således hvisker han dem i øret, indtil han 
har fanget dem i sine grufulde lænker, hvorfra man ikke kan undslippe. 
 
28:23 Ja, de er grebet af døden og helvede; og døden og helvede og djævelen og alle, der har været 
fanget deraf, skal stå for Guds trone for at blive dømt efter deres gerninger, hvorfra de må gå til det sted, 
som er beredt for dem, ja en sø af ild og svovl, som er evig pine. 
 
28:24 Derfor, ve den, der er ligegyldig i Zion. 
 
28:25 Ve den, der råber, at alt er vel. 
 
28:26 Ja, den, der låner øre til menneskebud og fornægter Guds kraft og den Helligånds gave. 
 
28:27 Ja, ve den, som siger:  Vi har modtaget, og vi behøver ikke mere. 
 
28:28 Og endelig, ve alle dem, som skælver og er vrede på grund af Guds sandhed!  Thi se, han, som 
er bygget på klippen, modtager den med glæde; men han, som er bygget på en grundvold af sand, 
skælver af frygt for at falde. 
 
28:29 Ve dem, som siger:  Vi har modtaget Guds ord, og vi behøver ikke mere deraf, for vi har 
tilstrækkeligt! 
 



28:30 Thi se, således siger Gud Herren:  Jeg vil give menneskenes børn linie på linie, bud på bud, lidt 
her og lidt der; og salige er de, der giver agt på mine bud og låner øre til mit råd, thi de skal lære visdom; 
og til ham, som modtager, vil jeg give mere; og fra dem, som siger, vi har nok, fra dem skal endog tages 
det, de har. 
 
28:31 Forbandet er den, som sætter sin lid til mennesket og holder kød for sin arm eller lytter til 
menneskebud, medmindre de er givet ved den Helligånds kraft. 
 
28:32 Ve nationerne!  siger Gud, Hærskarernes Herre, thi uagtet jeg skal række min arm til dem fra dag 
til dag, vil de dog fornægte mig; alligevel vil jeg være barmhjertig mod dem, siger Gud Herren, dersom de 
vil omvende sig og komme til mig, thi min arm er udstrakt den ganske dag, siger Hærskarernes Herre. 
 

Kapitel 29 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
29:1 Men se, der skal være mange på den dag, når jeg skal begynde at gøre et underfuldt værk blandt 
dem, så at jeg kan ihukomme mine pagter, som jeg har gjort med menneskenes børn, at jeg atter anden 
gang skal udrække min hånd for at genvinde mit folk, som er af Israels hus, 
 
29:2 og at jeg ligeledes må ihukomme de forjættelser, som jeg har givet dig, Nephi, og ligeså din 
fader, at jeg vil ihukomme jeres sæd, og at jeres sæds ord skal udgå af min mund til jeres sæd.  Og mine 
ord skal hvisle til jordens ender som et banner for mit folk, der er af Israels hus. 
 
29:3 Og fordi mine ord skal trænge sig frem, skal mange af ikke-jøderne sige:  En Bibel!  En Bibel!  Vi 
har en Bibel, og der kan ikke være nogen anden Bibel. 
 
29:4 Men så siger Gud Herren:  O, de dårer, de skal få en Bibel, og den skal komme fra jøderne, mit 
gamle pagts folk.  Og hvorledes takker de jøderne for Bibelen, som de har modtaget af dem?  Ja, hvad 
mener ikke-jøderne?  Husker de jødernes vandringer, virken og møje og deres nidkærhed for mig i at 
tilvejebringe frelse for folkene? 
 
29:5 O, I nationer, har I ihukommet jøderne, min gamle pagts folk?  Nej, men I har forbandet dem og 
hadet dem, og I har ikke søgt at genrejse dem.  Men se, jeg vil gengælde alt dette på jeres eget hoved, 
thi jeg, Herren, har ikke glemt mit folk. 
 
29:6 Du dåre, som siger:  En Bibel, vi har en Bibel, og vi behøver ingen anden Bibel.  Har I fået nogen 
Bibel uden gennem jøderne? 
 
29:7 Ved I ikke, at der findes mere end ét folk?  Ved I ikke, at jeg Herren, jeres Gud, har skabt alle 
mennesker, og at jeg ihukommer dem, som er på ø-erne i havet, og at jeg regerer i himlene oventil og på 
jorden nedentil og lader mit ord gå ud til menneskenes børn, ja, til alle jordens slægter? 
 
29:8 Hvorfor knurrer I, fordi I skal modtage mere af mit ord?  Ved I ikke, at to folks vidnesbyrd er jer et 
bevis, at jeg er Gud, og at jeg ihukommer den ene nation såvel som den anden?  Derfor taler jeg de 
samme ord til det ene folk som til det andet.  Og når de to folk kommer sammen, da skal de to folks 
vidnesbyrd også komme sammen. 
 
29:9 Og dette gør jeg for at bevise overfor mange, at jeg er den samme i går, i dag og til evig tid, og at 
jeg bruger de ord, der behager mig.  Og når jeg har talt eet ord, behøver I ikke at tænke, at jeg ikke kan 
tale et andet; thi mit værk er ikke fuldbragt endnu, og det bliver det heller ikke før det sidste menneske, ej 
heller fra den tid og til evig tid. 
 
29:10 Derfor, fordi I har en Bibel, behøver I ikke at tænke, at den indeholder alle mine ord; I behøver 
heller ikke at antage, at jeg ikke har ladet mere skrive. 
 



29:11 Thi jeg befaler alle mennesker, både i øst og i vest og i nord og i syd og på øerne i havet, at de 
skal skrive de ord, jeg taler til dem; thi ud af bøgerne, som skal skrives, vil jeg dømme verden, enhver 
efter sine gerninger, efter det, som er skrevet. 
 
29:12 Thi se, jeg skal tale til jøderne, og de skal skrive det, og jeg skal også tale til nephiterne, og de 
skal skrive det, og jeg skal også tale til de andre stammer af Israels hus, som jeg har ført bort, og de skal 
skrive det, og jeg skal også tale til alle folk på jorden, og de skal skrive det. 
 
29:13 Og det skal ske, at jøderne skal få nephiternes ord og nephiterne jødernes ord; og nephiterne og 
jøderne skal få Israels tabte stammers ord, og Israels tabte stammer skal få nephite og jødernes ord. 
 
29:14 Og det skal ske, at mit folk, der er af Israels hus, skal samles hjem til deres ejendomsland, og mit 
ord skal også samles til eet.  Og jeg vil vise dem, der strider mod mit ord og mod mit folk, som er af 
Israels hus, at jeg er Gud, og at jeg gjorde pagt med Abraham, for at jeg ville ihukomme hans sæd for 
evigt, 
 

Kapitel 30 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
30:1 Og se nu, mine elskede brødre, jeg vil tale til jer; thi jeg, Nephi, ønsker ikke, at I skal mene, at I er 
retfærdigere end ikke-jøderne skal blive.  Thi se, uden at I holder Guds bud skal I ligeledes omkomme; og 
på grund af de ord, der er blevet talt, behøver I ikke at antage, at ikke-jøderne helt skal udryddes. 
 
30:2 Thi se, jeg siger jer, at så mange af ikke-jøderne, som vil omvende sig, er Herrens pagts folk, og 
de af jøderne, der ikke vil omvende sig, skal forkastes; thi Herren gør kun pagt med dem, der omvender 
sig og tror på hans Søn, som er den Hellige i Israel. 
 
30:3 Og nu vil jeg profetere noget mere angående jøderne og ikke-jøderne.  Thi efter at bogen, som 
jeg har talt om, skal komme frem og blive skrevet for ikke-jøderne og atter forseglet til Herren, skal mange 
tro de ord, der er skrevet og de skal bringe dem til resten af vor sæd. 
 
30:4 Og da skal de overblevne af vor sæd få kundskab om, hvorledes vi kom ud af Jerusalem, og at 
de nedstammer fra jøderne. 
 
30:5 Og Jesu Kristi evangelium skal forkyndes blandt dem, og således skal de atter komme til 
kundskab om deres forfædre og ligeledes til den kundskab om Jesus Kristus, der fandtes blandt deres 
fædre. 
 
30:6 Og da skal de fryde sig, thi de skal erkende, at det er en velsignelse fra Guds hånd til dem, og 
mørket skal begynde at vige fra deres øjne, og der skal ikke hensove mange slægtled blandt dem, førend 
de vil blive et hvidt og behageligt folk. 
 
30:7 Og det skal ske, at jøderne, som er spredt, også skal begynde at tro på Kristus, og de skal 
begynde at indsamles til landet, og de, der vil tro på Kristus, skal blive et behageligt folk. 
 
30:8 Og det skal ske, at Gud Herren skal begynde sit værk blandt alle slægter, stammer, tungemål og 
folk for at tilvejebringe sit folks genoprettelse på jorden. 
 
30:9 Og Gud Herren skal dømme de fattige med retfærdighed og straffe med ret og billighed for 
jordens sagtmodiges skyld.  Og han skal slå jorden med sin munds ris, og med sine læbers ånde skal 
han dræbe de ugudelige. 
 
30:10 Thi den tid kommer snart, da Gud Herren skal drage et stort skel mellem folket; og de ugudelige 
vil han udrydde, men han vil spare sit folk, ja, selv om det bliver så, at han må udrydde de ugudelige ved 
ild. 
 



30:11 Og retfærdighed skal være hans lænders bælte og trofasthed hans hofters bælte. 
 
30:12 Og da skal ulven holde sig til lammet, og panteren skal ligge ved kiddet, og kalven og den unge 
løve og fedekvæget skal være sammen, og et lidet barn skal drive dem. 
 
30:13 Koen og bjørnen græsser sammen, deres unger ligger side om side, og løven æder strå som 
oksen. 
 
30:14 Og den spæde skal lege ved øglens hul, den afvante stikke sin hånd ind i basiliskens hule. 
 
30:15 Der skal ej gøres ondt og ej voldes men i hele mit hellige bjergland; thi jorden skal være fuld af 
Herrens kundskab, som vandene dækker havets bund. 
 
30:16 Og alle de forskellige nationers gerninger skal gøres bekendt, ja, alt skal blive kundgjort for 
menneskenes børn. 
 
30:17 Der er intet, der er skjult, som ikke skal åbenbares; der er ingen mørkets gerning, som ikke skal 
komme for dagens lys, og der er intet, der er forseglet på jorden, som ikke skal blive løst. 
 
30:18 Derfor skal alt, som har været åbenbaret for mennesket, åbenbares på den dag, og Satan skal i 
lang tid ikke mere have magt over menneskers hjerter.  Og nu må jeg slutte min tale, mine elskede 
brødre. 
 

Kapitel 31 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
31:1 Og nu, mine elskede brødre, slutter jeg, Nephi, med at profetere for jer.  Og jeg kan kun skrive 
nogle få ting, som jeg med sikkerhed ved skal ske; jeg kan også kun skrive nogle få af min broder Jakobs 
ord. 
 
31:2 Og det, som jeg har skrevet, er mig nok med undtagelse af nogle få ord, som jeg må tale 
angående Kristi lære; derfor skal jeg tale tydeligt til jer i overensstemmelse med mine profetiers klarhed. 
 
31:3 Thi min sjæl finder behag i klarhed, thi på denne måde virker Gud Herren blandt menneskenes 
børn.  Thi Gud Herren oplyser forstanden, og han taler til mennesker i deres eget sprog og til deres 
forstand. 
 
31:4 Derfor ønsker jeg, at I skal huske, at jeg har talt til jer om den profet, som Herren viste mig skulle 
døbe det Guds Lam, der skulle borttage verdens synder. 
 
31:5 Og dersom nu det Guds Lam, han, som er hellig, skulle have behov at blive døbt med vand for at 
fuldkomme al retfærdighed, o, hvor meget mere behøver vi da ikke, som er uhellige, at blive døbt med 
vand. 
 
31:6 Og nu vil jeg spørge jer, mine elskede brødre, hvorledes Guds Lam fuldkommer al retfærdighed 
ved at blive døbt med vand? 
 
31:7 Ved I ikke, at han var hellig?  Men uagtet han var hellig, viste han dog menneskenes børn, at han 
efter kødet ydmygede sig for Faderen og vidnede for Faderen, at han ville være ham lydig i at holde hans 
befalinger. 
 
31:8 Den Helligånd kom over ham i en dues skikkelse, efter at han var blevet døbt med vand. 
 
31:9 Og atter viste han menneskene stiens tranghed og portens snæverhed, som de skulle gå ind ad, 
idet han satte eksemplet for dem. 
 



31:10 Og han sagde til menneskenes børn:  Følg mig.  Derfor, mine elskede brødre, kan vi følge Jesus, 
medmindre vi er villige til at holde Faderens befalinger? 
 
31:11 Og Faderen sagde:  Omvend jer, omvend jer og bliv døbt i min elskede Søns navn. 
 
31:12 Og Sønnens røst kom ligeledes til mig og sagde:  Han, som er døbt i mit navn, til ham vil Faderen 
give den Helligånd, ligesom til mig; følg derfor mig og gør de ting, som I har set mig gøre. 
 
31:13 Og således ved jeg, mine elskede brødre, at dersom I følger Sønnen af jeres ganske hjerte og 
handler uden svig og hykleri for Gud, men med sandt forsæt omvender jer fra jeres synder, idet I vidner 
for Faderen, at I er villige til at påtage jer Kristi navn ved dåb; ja, ved at følge jeres Herre og Frelser ned i 
vandet i overensstemmelse med hans ord, se, da skal I få den Helligånd, ja, da kommer dåben med ild 
og med den Helligånd, og da kan I tale med engles tunger og synge lovsange for Israels Hellige. 
 
31:14 Men, mine elskede brødre, således kom Sønnens røst til mig og sagde:  Efter at I har omvendt jer 
fra jeres synder og vidnet for Faderen ved vanddåben, at I er villige til at holde mine bud og har modtaget 
dåben med ild og med den Helligånd og kan tale med nye tunger, ja med engletunger og I efter dette 
fornægter mig, ville det have været bedre for jer, om I ikke havde kendt mig. 
 
31:15 Og jeg hørte en røst fra Faderen, som sagde:  Ja, min elskedes ord er sande og troværdige.  
Den, som holder ud indtil enden, skal blive frelst. 
 
31:16 Og nu, mine elskede brødre, herigennem ved jeg, at uden et menneske bliver ved til enden at 
følge den levende Guds Søns eksempel, kan han ikke blive frelst. 
 
31:17 Gør derfor de ting, som jeg har sagt jer, jeg har set, jeres Herre og Forløser vil gøre; thi af denne 
årsag er det blevet vist mig, at I måtte kende porten, som I skulle gå igennem.  Thi porten, som I skal gå 
indad, er omvendelse og dåb med vand, og da kommer jeres synders forladelse ved ild og ved den 
Helligånd. 
 
31:18 Og da er I på den lige og snævre sti, som fører til evigt liv; ja, da er I gået ind gennem porten, da 
har I handlet i overensstemmelse med Faderens og Sønnens bud, og da har I modtaget den Helligånd, 
som vidner om Faderen og Sønnen, i opfyldelse af den forjættelse, som han har gjort, at dersom I gik ind 
ad denne vej, skulle I få. 
 
31:19 Og nu, mine elskede brødre, efter at I er kommet ind på den lige og snævre sti, vil jeg spørge, om 
I har gjort alt?  Se, jeg siger jer, nej; thi I kan ikke være kommet så vidt uden ved Kristi ord med urokkelig 
tro på ham, idet I helt forlader jer på hans fortjenester, som er i stand til at frelse. 
 
31:20 Derfor må I stræbe fremad med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb og 
kærlighed til Gud og alle mennesker.  Og om I således stræber fremad og mætter jer med Kristi ord samt 
holder ud indtil enden, se, så siger Faderen, skal I få det evige liv. 
 
31:21 Og se nu, mine elskede brødre, dette er vejen, og der er ingen anden vej og intet andet navn 
givet under himlen, hvorved mennesket kan blive frelst i Guds rige.  Og se, dette er Kristi lære og 
Faderens og Sønnens og den Helligånds eneste og sande lære, som er een Gud uden ende.  Amen. 
 

Kapitel 32 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
32:1 Og se nu, mine elskede brødre, jeg antager, at I grunder en del i jeres hjerter over det, I skal 
gøre, efter at I har betrådt denne vej.  Men se, hvorfor grubler I over disse ting i jeres hjerter. 
 
32:2 Husker I ikke, at jeg sagde til jer, at efter at I havde modtaget den Helligånd, skulle I tale med 
engletunger.  Og hvorledes kan I tale med engletunger uden ved den Helligånd? 
 



32:3 Engle taler gennem den Helligånds kraft og derfor taler de Kristi ord.  derfor sagde jeg til jer:  Mæt 
jer med Kristi ord, thi se, hans ord vil fortælle jer alt, hvad I skal gøre. 
 
32:4 Og dersom I nu, efter at jeg har talt disse ord, ikke kan forstå dem, er det fordi I ikke beder og 
ikke banker på, og derfor føres I ikke ind i lyset, men må omkomme i mørket. 
 
32:5 Thi se, jeg siger jer atter, at dersom I vil betræde denne vej og modtage den Helligånd, skal den 
vise jer alt, hvad I skal gøre. 
 
32:6 Se, dette er Kristi lære, og der vil ikke blive givet mere lærdom, førend efter at han har åbenbaret 
sig for jer i kødet.  Og hvad han siger jer, når han åbenbarer sig for jer i kødet, det skal I iagttage og gøre. 
 
32:7 Og nu kan jeg, Nephi, ikke sige mere; Ånden standser mine ytringer, og jeg sørger over 
menneskenes vantro, ugudelighed, uvidenhed og hårdnakkethed; thi de vil ikke søge efter kundskab eller 
forstå stor kundskab, når den gives dem i tydelighed, ja, så tydeligt, som ord kan være. 
 
32:8 Og nu, mine elskede brødre, jeg mærker, at I stadig grubler i hjertet, og det bedrøver mig, at jeg 
skal tale angående disse ting.  Thi dersom I vil give agt på Ånden, som lærer mennesket at bede, da vil I 
vide, at I bør bede, thi den onde ånd lærer ikke mennesket at bede men lærer, at det ikke skal bede. 
 
32:9 Men se, jeg siger jer, at I altid bør bede og ikke blive trætte, og at I ikke må udrette noget for 
Herren uden først at bede til Faderen i Kristi navn, at han vil hellige jeres gerning for jer, så at jeres 
gerning må blive til jeres sjæls velfærd. 
 

Kapitel 33 
(Mellem 559 og 545 f.K.) 

 
33:1 Og jeg, Nephi, kan ikke nedskrive alt det, der blev lært blandt mit folk, og jeg er heller ikke så 
dygtig til skriftlig fremstilling som til det talte ord; thi når et menneske taler ved den Helligånds kraft, 
overfører denne kraft det til menneskehjertet. 
 
33:2 Men se, der er mange, der forhærder hjertet mod den Helligånd, så den ikke tager bolig hos dem, 
og derfor kaster de mange ting bort, som er skrevet og agter dem for intet. 
 
33:3 Men jeg, Nephi, har skrevet, hvad jeg har skrevet, og jeg regner det for at være af stor værdi, 
især for mit folk.  Thi jeg beder uophørligt for dem om dagen, og mine øjne væder min hovedpude om 
natten for deres skyld, og jeg anråber min Gud i tro, og jeg ved, at han vil høre mit råb. 
 
33:4 Og jeg ved, at Gud Herren vil hellige mine bønner til mit folks gavn.  Og ordene, som jeg har 
skrevet i svaghed, vil blive gjort kraftige for dem; thi de overtaler dem til at gøre godt, de giver dem 
kundskab om deres fædre, og de taler om Jesus og formaner dem til at tro på ham og at holde ud til 
enden, hvad der er det evige liv. 
 
33:5 Og de taler strengt imod synd i overensstemmelse med den ligefremme sandhed, hvorfor intet 
menneske vil blive vred over de ord, jeg har skrevet, uden det, som ledes af djævelens ånd. 
 
33:6 Jeg fryder mig over ligefremhed, jeg fryder mig i sandheden, jeg glæder mig i Jesus, thi han har 
forløst min sjæl fra helvede. 
 
33:7 Jeg nærer kærlighed til mit folk og har stor tro på Kristus, at jeg skal møde mange sjæle uplettede 
for hans domstol. 
 
33:8 Jeg nærer kærlighed til jøderne; jeg siger jøderne, fordi jeg mener dem, som jeg stammer fra. 
 



33:9 Jeg nærer også kærlighed til ikke-jøderne.  Men se, jeg kan ikke have noget håb for disse, 
medmindre de bliver forsonet med Kristus og går ind ad den snævre port og vandrer på den lige vej, som 
fører til livet og bliver ved med at vandre på vejen, til deres prøvelses dage er til ende. 
 
33:10 Og nu, mine elskede brødre og ligeledes jøder samt alle I jordens ender, lyt til disse ord og tro på 
Kristus; og dersom I ikke tror på disse ord, tro da på Kristus.  Og dersom I tror på Kristus, vil I tro på disse 
ord, thi det er Kristi ord, og han har givet mig dem, og de lærer alle mennesker, at de skal gøre godt. 
 
33:11 Og dersom det ikke er Kristi ord, døm da -- thi Kristus vil vise jer i de sidste dage med kraft og 
stor herlighed, at det er hans ord, og I og jeg skal stå ansigt til ansigt for hans domstol, og I skal vide, at 
jeg har fået befaling af ham til at skrive disse ting til trods for min svaghed. 
 
33:12 Og jeg beder Faderen i Kristi navn, at mange af os, om ikke alle, må blive frelst i hans rige på den 
store og yderste dag. 
 
33:13 Og nu, mine elskede brødre, alle de, der er af Israels hus og alle I jordens ender, jeg taler til jer 
som med en røst, der råber fra støvet.  Lev vel, indtil denne store dag kommer. 
 
33:14 Og I, der ikke ønsker at få del i Guds godhed eller agter jødernes ord, ej heller mine ord eller de 
ord, der udgår af det Guds Lams mund, se, jeg byder jer evigt farvel, for disse ord skal fordømme jer på 
den yderste dag. 
 
33:15 Thi hvad jeg besegler på jorden, skal fremføres mod jer på dommens dag; thi således har Herren 
befalet mig, og jeg må adlyde.  Amen. 
 



Jakobs Bog 
Nephis Broder 

(Mellem 544 - 361 f.K.) 
 
Jakobs prædiken til sine brødre.  Han beskæmmer en mand, der forsøger at kuldkaste Kristi lære.  Nogle 
få ord angående Nephis folks historie. 
 

Kapitel 1 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 
1:1 Thi se, det skete, da der var gået fem og halvtredsindstyve år fra den tid, da Lehi forlod 
Jerusalem, at Nephi gav mig, Jakob, besked angående de små plader, hvorpå disse ting er skrevet.   
{544 f.K.} 
 
1:2 Og han gav mig, Jakob, besked om, at jeg på disse plader skulle skrive nogle få af de ting, som 
jeg antog for at være de ypperligste, og at jeg kun i forbigående skulle berøre dette folks historie, som 
kaldes Nephis folk. 
 
1:3 Thi han sagde, at hans folks historie skulle optegnes på de andre af hans plader, og at jeg skulle 
opbevare disse plader og overdrage dem til min sæd, fra slægt til slægt. 
 
1:4 Og dersom der fandtes hellige prædikener eller vigtige åbenbaringer eller profetier, skulle jeg 
indgravere hovedpunkterne af dem på disse plader samt berøre det så meget som muligt for Kristi skyld 
og for vort folks skyld. 
 
1:5 Thi på grund af vor tro og store længsel er det sandelig blevet åbenbaret os om vort folk, og hvad 
der skal ske med dem. 
 
1:6 Og vi havde også mange åbenbaringer og meget af profetiens ånd; derfor havde vi kundskab om 
Kristus og hans rige, som skulle komme. 
 
1:7 Og vi arbejdede flittigt blandt vort folk for at få dem til at komme til Kristus og få del i Guds 
godhed, så at de kunne indgå til hans hvile, for at han ikke i sin vrede skulle sværge, at de ikke skulle 
komme ind, ligesom ved forbitrelsen i fristelsens dage, medens Israels børn var i ørkenen. 
 
1:8 Derfor er vort ønske til Gud, at vi kunne overtale alle mennesker til ikke at stride mod Gud og 
opægge ham til vrede, men at alle mennesker ville tro på Kristus og se hen til hans død, påtage sig hans 
kors og bære verdens skam; og jeg, Jakob, påtager mig at fuldbyrde min broder Nephis befaling. 
 
1:9 Og Nephi begyndte nu at blive gammel, og han så, at han snart ville dø, og derfor salvede han en 
mand til at være konge og regent over sit folk efter kongernes regerings vis. 
 
1:10 Og folket elskede Nephi meget højt, thi han havde været dem en stor beskytter og havde svunget 
Labans sværd til forsvar for dem og havde alle sine dage arbejdet for deres ve og vel. 
 
1:11 Derfor ønskede folket at holde hans navn i ære.  Og hver eneste, der kom til at regere i hans 
sted, kaldte folket Nephi den Anden, den Tredie og så fremdeles efter kongernes regering; og således 
blev de kaldt af folket, ligegyldigt hvad navn de havde. 
 
1:12 Og Nephi døde. 
 
1:13 Og folk, der ikke var lamaniter, var nephiter; alligevel blev de kaldt nephiter, jakobiter, josephiter, 
zoramiter, lamaniter, lemueliter og ishmaeliter. 
 



1:14 Men jeg, Jakob, vil ikke herefter skelne dem fra hinanden ved disse navne, men jeg vil kalde dem 
lamaniter, der søger at udrydde Nephis folk, og dem, der er venner med Nephi, vil jeg kalde nephiter eller 
Nephis folk i overensstemmelse med kongernes regering. 
 
1:15 Og nu skete det, at Nephis folk under den anden konges regering begyndte at forhærde hjertet 
og til dels hengive sig til ugudelige handlinger, ligesom David og hans søn Salomon i gamle dage, idet de 
begærede mange hustruer og medhustruer. 
 
1:16 Ja, de begyndte også at søge efter meget guld og sølv, og de begyndte at blive noget opblæste i 
stolthed. 
 
1:17 Derfor gav jeg, Jakob, dem disse ord, som jeg lærte dem i templet, efter at jeg først havde 
modtaget befaling af Herren. 
 
1:18 Thi jeg, Jakob, og min broder Joseph var blevet indsat som præster og lærere for dette folk under 
Nephis hånd. 
 
1:19 Og vi ærede vort embede for Herren og påtog os ansvaret at lade folkets synder komme over vort 
eget hoved, hvis vi ikke lærte dem Guds ord med al flid; når vi derfor arbejdede af al magt, ville deres 
blod ikke komme over vore klæder, og vi ville findes uplettede på den yderste dag. 
 

Kapitel 2 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 
2:1 De ord, som Jakob, Nephis broder, talte til Nephis folk efter Nephis død: 
 
2:2 Mine elskede brødre, nu kommer jeg, Jakob, i overensstemmelse med det ansvar, der påhviler 
mig for Gud at ære mit embede med alvor og for at befri mine klæder for jeres synder, til templet i dag for 
at forkynde jer Guds ord. 
 
2:3 Og I ved selv, at jeg hidtil har været flittig i mit kald, men i dag er jeg besjælet af meget større 
ønske og bekymring for jeres velfærd, end jeg hidtil har været. 
 
2:4 Thi se, indtil nu har I været lydige mod Herrens ord, som jeg har givet jer. 
 
2:5 Men se, lyt til mig og vid, at ved himlens og jordens almægtige Skabers hjælp kan jeg fortælle jer, 
hvad I tænker, hvorledes I er ved at begynde at begå synd, hvilken synd synes mig meget vederstyggelig, 
ja, og vederstyggelig for Gud. 
 
2:6 Ja, det bedrøver min sjæl og får mig til at gyse af skamfuldhed for min Skabers åsyn, at jeg må 
vidne for jer om jeres hjerters ondskab. 
 
2:7 Og det bedrøver mig også, at jeg må tale så åbent og frimodigt om jer i nærværelse af jeres 
hustruer og børn, hvoraf mange nærer meget ømme, dydige og rene følelser for Gud, hvad der er ham 
behageligt. 
 
2:8 Og jeg formoder, at de er kommet herop for at høre Guds behagelige ord, det ord, der læger den 
sårede sjæl. 
 
2:9 Og min sjæl tynges af, at jeg på grund af den strenge befaling, som jeg har fået af Gud, skal 
være tvunget til at advare jer mod jeres overtrædelser og gøre de såredes sår større, end de allerede er, i 
stedet for at trøste dem og læge deres sår; og de, der endnu ikke er sårede, har dolke rettet mod sig for 
at gennembore deres sjæle og såre deres ømme følelser i stedet for at vederkvæges af Guds behagelige 
ord. 
 



2:10 Men uagtet byrden er stor, må jeg dog efterkomme Guds strenge befalinger og fortælle jer 
angående jeres ugudeligheder og vederstyggeligheder i nærværelse af de rene af hjertet, det 
sønderknuste hjerte og under den almægtige Guds gennemtrængende øje. 
 
2:11 Jeg må derfor fortælle jer sandheden efter Guds ords tydelige ligefremhed.  Thi da jeg adspurgte 
Herren, kom ordet til mig således:  Jakob, gå op til templet i morgen og forkynd det budskab, jeg giver 
dig, for dette folk. 
 
2:12 Og se nu, mine brødre, dette er det budskab, jeg forkynder for jer, at mange af jer er begyndt at 
søge efter guld og sølv og alle slags kostbare metaller, hvorpå dette land, som er et forjættet land for jer 
og jeres afkom, er meget rigt. 
 
2:13 Forsynet har smilet til jer med velbehag, så at I har fået store rigdomme, og da nogle af jer har 
fået mere end andre af jeres brødre, så er I opblæste og stolte i hjertet og løfter hovedet højt og knejser 
med nakken på grund af jeres kostbare klæder og forfølger jeres brødre, da I antager, at I er bedre end 
de. 
 
2:14 Og tror I nu, mine brødre, at Gud retfærdiggør jer i disse ting?  Se, jeg siger jer, nej.  Men han 
fordømmer jer, og dersom I bliver ved med disse ting, skal hans dom hurtigt komme over jer. 
 
2:15 O, gid han ville vise jer, at han kan gennembore jer, og at han med et eneste øjekast kan slå jer 
til jorden. 
 
2:16 Og gid han ville rense jer for denne synd og vederstyggelighed.  Og gid I ville lytte til hans buds 
ord og ikke lade hjertets stolthed fordærve sjælen. 
 
2:17 Tænk på jeres brødre som på jer selv og vær omgængelige mod alle og villige til at dele jeres 
gods, at de må blive rige ligesom I. 
 
2:18 Men førend I søger efter rigdom, søg Guds rige. 
 
2:19 Og efter at I har fået håb i Kristus, skal I få rigdomme, om I søger dem i den hensigt at gøre godt, 
at klæde den nøgne, at føde den sultne, at sætte de fangne fri og at bringe den syge og nødlidende 
lindring. 
 
2:20 Mine brødre, nu har jeg talt til jer om stolthed, og de af jer, der har forurettet jeres næste og 
forfulgt ham på grund af hjertets stolthed over de ting, som Gud har givet jer, hvad siger I dertil? 
 
2:21 Tror I ikke, at sådanne ting er vederstyggelige for ham, som skabte alt kød?  Og den ene 
skabning er lige så dyrebar i hans øjne som den anden; og alt kød er af støv, og han har skabt dem i en 
og samme hensigt, at de skulle holde hans bud og ære ham evindelig. 
 
2:22 Og nu holder jeg op med at tale til jer om denne stolthed.  Og dersom det ikke var, fordi jeg måtte 
tale til jer om en større overtrædelse, da ville mit hjerte fryde sig overordentligt over jer. 
 
2:23 Men Guds ord hviler tungt på mig for jeres større overtrædelsers skyld.  Thi se, så siger Herren:  
Dette folk begynder at blive mere og mere ugudeligt, de forstår ikke skrifterne, thi de søger at undskylde 
sig, når de bedriver hor, på grund af det, der er skrevet om David og hans søn Salomon. 
 
2:24 Se, David og Salomon havde mange hustruer og medhustruer, hvad der var vederstyggeligt for 
mig, siger Herren. 
 
2:25 Derfor siger Herren således:  Jeg har ført dette folk ud af Jerusalems land ved min arms kraft, for 
at jeg kan oprejse mig en retfærdig gren af Josefs lænders frugt. 
 
2:26 Og jeg, Gud Herren, vil ikke tilstede, at dette folk skal gøre som de fordum. 



 
2:27 Hør mig derfor, mine brødre, og lyt til Herrens ord; thi ingen mand blandt jer skal have mere end 
een hustru, og han skal ingen medhustruer have. 
 
2:28 Thi jeg, Herren, har behag i kvindernes kyskhed, men horeri er mig en vederstyggelighed, så 
siger Hærskarernes Herre. 
 
2:29 Og derfor skal dette folk holde mine bud, siger Hærskarernes Herre, ellers skal landet være 
forbandet for deres skyld. 
 
2:30 Thi, siger Hærskarernes Herre, dersom jeg vil skaffe mig afkom, så vil jeg befale mit folk det, 
ellers skal de give agt på disse ting. 
 
2:31 Thi se, jeg, Herren, har set mit folks døtres sorg og hørt deres jammer i Jerusalems land, ja, over 
mit folks ganske land, på grund af deres mænds ugudelighed og vederstyggeligheder. 
 
2:32 Og jeg vil ikke tillade, siger Hærskarernes Herre, at skrigene fra dette folks skønne døtre, som jeg 
har ført ud af Jerusalems land, skal komme op for mig mod mit folks mænd, siger Hærskarernes Herre. 
 
2:33 Thi de skal ikke bortføre mit folks døtre som fanger på grund af disses ømhed, uden at jeg skal 
hjemsøge dem med en svær forbandelse, ja endog til udryddelse; thi de skal ikke bedrive hor som de 
fordum, siger Hærskarernes Herre. 
 
2:34 Og se nu, mine brødre, I ved, at disse befalinger blev givet vor fader Lehi; derfor har I kendt dem 
før, og I er kommet under stor fordømmelse, thi I har gjort de ting, som I ikke burde have gjort. 
 
2:35 Se, I har gjort større misgerninger end lamaniterne, vore brødre.  I har sønderknust jeres kære 
hustruers hjerter og mistet jeres børns tillid ved det dårlige eksempel, som I har vist, og deres hjertesuk vil 
stige op til Gud mod jer.  Og på grund af Guds ords strenghed, som står imod jer, dør mange hjerter, 
gennemboret af dybe sår. 
 

Kapitel 3 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 
3:1 Men se, jeg, Jakob, ønsker at tale til jer, som er rene af hjertet.  Se hen til Gud med fasthed i 
sindet og bed til ham med stærk tro, så han vil trøste jer i jeres sorg og forsvare jeres sag og fælde dom 
over dem, der søger jeres fordærvelse. 
 
3:2 O, alle I, der er rene af hjertet, løft hovedet og modtag Guds behagelige ord og vederkvæg jer 
med hans kærlighed, thi I kan gøre det til evig tid, dersom jeres sind er standhaftigt. 
 
3:3 Men ve, ve jer, som ikke er rene af hjertet, som er urene for Gud i dag; thi hvis I ikke omvender 
jer, bliver landet forbandet for jeres skyld, og lamaniterne, der ikke er så urene som I, til trods for at de er 
forbandet med en svær forbandelse, skal tugte jer, ja endog til ødelæggelse. 
 
3:4 Og dersom I ikke omvender jer, kommer tiden hurtigt, da de skal sætte sig i besiddelse af jeres 
arveland, og Gud Herren vil bortføre de retfærdige fra jer. 
 
3:5 Se, lamaniterne, jeres brødre, som I hader på grund af deres urenhed og den forbandelse, som 
er kommet over deres hud, er retfærdigere end I; thi de har ikke glemt Herrens bud, som blev givet vore 
forfædre, at de kun skulle have een hustru, og at de ingen medhustruer skulle have, og at der ikke skulle 
bedrives hor mellem dem. 
 
3:6 Og dette bud holder de, og da de derfor således iagttager og holder dette bud, vil Gud Herren 
ikke udrydde dem, men vil være dem nådig, og engang vil de blive et velsignet folk. 
 



3:7 Se, deres mænd elsker deres hustruer, og deres hustruer elsker deres mænd, og deres mænd 
og deres hustruer elsker deres børn; og deres vantro og deres had til jer skyldes jeres fædres 
ugudelighed; hvor meget bedre er da I end de i jeres store Skabers øjne? 
 
3:8 O, mine brødre, jeg frygter for, at medmindre I omvender jer fra jeres synder, vil deres hud blive 
hvidere end jeres, når I sammen med dem skal bringes for Guds trone. 
 
3:9 Jeg giver jer derfor en befaling, som er Guds ord, at I ikke mere håner dem på grund af deres 
mørke hud, ej heller skal I håne dem for deres urenheds skyld, men I skal ihukomme jeres egen urenhed 
og huske på, at deres urenhed skyldes deres fædre, 
 
3:10 Og I skal huske på, hvorledes I har fyldt jeres børns hjerter med sorg ved det eksempel, I har sat 
for dem; og husk også på, at I ved jeres urenhed vil bringe jeres børn til fordærvelse, og deres synder 
skal komme over jeres hoved på den yderste dag. 
 
3:11 O, mine brødre, lyt til mine ord, brug jeres sjæls evner, tag et tag i jer selv, så at I kan vågne op af 
dødens slummer; og befri jer for helvedes kvaler, at I ikke bliver djævelens engle og kastes i den sø af ild 
og svovl, der er den anden død. 
 
3:12 Og jeg, Jakob, talte nu meget mere til Nephis folk og advarede dem mod utugt og uterlighed og 
alle slags synder og fortalte dem de skrækkelige følger deraf. 
 
3:13 Og en hundrededel af dette folks handlinger, der nu begyndte at blive talrigt, kan ikke skrives på 
disse plader, men om mange af deres handlinger, deres krige og deres stridigheder og deres kongers 
styre er skrevet på de større plader. 
 
3:14 Disse plader kaldes Jakobs plader, og de blev lavet ved Nephis hånd.  Og nu holder jeg op med 
at tale. 
 

Kapitel 4 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 
4:1 Og se, jeg, Jakob, har tjent mit folk meget ved det talte ord, og jeg kan kun skrive nogle få af 
mine ord på grund af vanskeligheden ved at gravere vore ord på plader, og vi ved, at det, vi skriver på 
plader, vil vare. 
 
4:2 Men hvad end vi skriver på noget andet end plader vil forgå og svinde hen; men vi kan skrive 
nogle få ord på plader, som vil give vore børn og ligeledes vore elskede brødre nogen kundskab om os 
eller deres fædre. 
 
4:3 I dette fryder vi os nu, og vi arbejder flittigt på at gravere disse ord på plader, idet vi håber, at vore 
elskede brødre og vore børn vil modtage dem med taknemmeligt hjerte og tage dem under overvejelse, 
så at de må lære om deres første forældre med glæde og ikke med sorg eller foragt. 
 
4:4 Thi i denne hensigt har vi skrevet disse ting, for at I kan vide, at vi havde kundskab om Kristus, og 
at vi havde håb om hans herlighed mange hundrede år før hans komme; og ikke alene havde vi håb om 
hans herlighed, men også alle de hellige profeter, som var før os. 
 
4:5 Se, de troede på Kristus og tilbad Faderen i hans navn, og vi tilbeder ligeledes Faderen i hans 
navn.  Og i den hensigt holder vi Moseloven, da den henviser vore sjæle til ham; og af denne årsag er 
den helliggjort for os i retfærdighed, ligesom det blev tilregnet Abraham i ørkenen ved at være lydig mod 
Guds bud i at ofre sin søn Isak, hvad der er et forbillede på Gud og hans enbårne Søn. 
 
4:6 Derfor ransager vi profeterne, og vi har mange åbenbaringer samt profetiens ånd, og idet vi har 
alle disse vidnesbyrd, får vi håb, og vor tro bliver urokkelig, så at vi sandelig kan befale i Jesu navn, og 
selv træerne, bjergene og havets bølger adlyder os. 



 
4:7 Ikke desmindre viser Gud Herren os vor svaghed, for at vi skal vide, at det er ved hans nåde og 
store overbærenhed overfor menneskenes børn, at vi har magt til at gøre disse ting. 
 
4:8 Se, store og forunderlige er Herrens gerninger.  Hvor uransagelige er ikke dybden i hans 
hemmeligheder, og det er umuligt for mennesket at finde ud af alle hans veje.  Og intet menneske kender 
hans veje, medmindre de bliver åbenbaret for ham; derfor, brødre, foragt ikke Guds åbenbaringer. 
 
4:9 Thi se, ved hans ords kraft blev mennesket sat på jorden, hvilken jord blev skabt ved hans ords 
kraft.  Dersom Gud da kunne tale og verden blev til og mennesket blev skabt, o, hvorfor skulle han da 
ikke kunne byde over jorden eller sine hænders gerning derpå i overensstemmelse med sin vilje og sit 
behag? 
 
4:10 Søg derfor ikke at give Herren råd, brødre, men derimod at modtage råd af hans hånd.  Thi se, I 
ved selv, at han giver råd i visdom og i retfærdighed og i stor barmhjertighed ved alle sine gerninger. 
 
4:11 Bliv derfor, elskede brødre, forligt med ham ved Kristi, hans enbårne Søns, forsoning, så at I kan 
modtage en opstandelse i overensstemmelse med opstandelsens kraft, som er i Kristus og blive 
fremstillet for Gud som Kristi første frugter, eftersom I har tro og har erholdt godt håb om herlighed i ham, 
førend han åbenbarer sig i kødet. 
 
4:12 Og nu, kære, bliv ikke forundret over, at jeg fortæller jer disse ting, thi hvorfor ikke tale om Kristi 
forsoning og komme til fuldkommen kundskab om ham såvel som komme til kundskab om opstandelsen 
og den tilkommende verden? 
 
4:13 Se, mine brødre, lad den, der profeterer, profetere således, at folk kan forstå det; thi Ånden taler 
sandhed og lyver ikke.  Derfor taler den om tingene, som de virkelig er og om tingene, som de virkelig vil 
blive; og derfor er disse ting tydeligt åbenbaret for os til vor sjæls frelse.  Men se, det er ikke alene os, 
som er vidner til disse ting, thi Gud omtalte dem også for de gamle profeter. 
 
4:14 Men se, jøderne var et hårdnakket folk, og de foragtede ligefrem tale og slog profeterne ihjel og 
søgte det, som de ikke kunne fatte.  Og på grund af deres blindhed, der kom af at se forbi målet, måtte de 
nødvendigvis falde; thi Gud tog sin klarhed bort fra dem og gav dem mange ting, som de ikke kan forstå, 
fordi de ville det således.  Og da de ønskede det, har Gud gjort det, for at de måtte falde. 
 
4:15 Og jeg, Jakob, ledes nu af Ånden til at profetere; thi jeg føler ved påvirkningen af den ånd, der er i 
mig, at jøderne ved deres fald vil forkaste den sten, hvorpå de kunne bygge og få sikker grundvold. 
 
4:16 Men se, ifølge skrifterne skal denne sten blive den store og den sidste og den eneste sikre 
grundvold, som jøderne kan bygge på. 
 
4:17 Og nu, mine kære, hvorledes er det muligt, at disse, efter at have forkastet den sikre grundvold, 
nogensinde kan bygge på den, så at den kan blive deres hovedhjørnesten? 
 
4:18 Se, mine elskede brødre, jeg vil udfolde denne hemmelighed for jer, hvis jeg ikke på en eller 
anden måde bliver rokket fra min standhaftighed i Ånden og støder an på grund af min store bekymring 
for jer. 
 

Kapitel 5 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 
5:1 Se, mine brødre, husker I ikke, at I har læst profeten Zenos's ord, som han talte til Israels hus: 
 
5:2 Lyt, o Israels hus!  og hør mine ord, en Herrens profets ord. 
 



5:3 Thi se, så siger Herren:  Jeg vil ligne dig, o Israels hus, ved et godt oliventræ, som en mand tog 
og plantede i sin vingård, og det voksede og blev gammelt og begyndte at visne. 
 
5:4 Og det skete, at vingårdens herre gik hen, og han så, at oliventræet begyndte at visne, og han 
sagde:  Jeg vil beskære det og grave om det og pleje det, så at det måske kan skyde unge og spæde 
grene og ikke dø ud. 
 
5:5 Og det skete, at han beskar det og gravede om det og plejede det, som han havde sagt. 
 
5:6 Og det skete efter mange dages forløb, at det begyndte at skyde nogle få unge og spæde grene; 
men se, stammens top begyndte at visne. 
 
5:7 Og det skete, at vingårdens herre så det, og han sagde til sin tjener:  Det gør mig ondt, at jeg skal 
miste dette træ; gå derfor og tag grenene af et vildt oliventræ og bring dem hen til mig, og vi vil hugge de 
store grene af, som er begyndt at visne, og vi vil kaste dem i ilden, så de kan blive brændt. 
 
5:8 Og se, siger vingårdens herre, jeg fjerner mange af disse unge og spæde skud, og jeg vil pode 
dem, hvor jeg ønsker det, og det betyder ikke noget, selv om også roden af dette træ visner, thi jeg kan 
alligevel bevare frugten deraf for mig selv; derfor vil jeg fjerne disse unge og spæde skud, og jeg vil pode 
dem, hvor jeg vil. 
 
5:9 Tag du grenene af det vilde oliventræ og pod dem i deres sted, og dem, jeg har hugget af, vil jeg 
kaste i ilden og brænde, så at de ikke ligger i vejen i min vingård. 
 
5:10 Og det skete, at vingårdens herres tjener gjorde ifølge sin herres ord og podede det vilde 
oliventræs grene. 
 
5:11 Og vingårdens herre lod grave og beskar og passede træet, idet han sagde til sin tjener:  Jeg er 
ked af, at jeg skal miste dette træ; derfor har jeg gjort dette, for at jeg måske kunne bevare rødderne 
deraf, så at de ikke visner, og for at jeg kan bevare dem for mig selv. 
 
5:12 Gå derfor hen og tag vare på træet og pas det efter mine ord. 
 
5:13 Og disse vil jeg sætte i den nederste del af min vingård, hvor det passer mig, det vedkommer ikke 
dig, og jeg gør det, for at jeg kan bevare for mig selv de naturlige grene af træet og også for at kunne 
opbevare frugt til mig selv til fremtiden; thi det gør mig ondt at skulle miste dette træ og dets frugt. 
 
5:14 Og det skete, at vingårdens herre gik sin vej og skjulte de naturlige grene af det gode oliventræ i 
den nederste del af vingården, nogle et sted, andre et andet, efter sin vilje og sit behag. 
 
5:15 Og det skete, at der gik lang tid, og vingårdens herre sagde til sin tjener:  Kom, lad os gå ned i 
vingården og arbejde i den. 
 
5:16 Og det skete, at vingårdens herre gik i vingården sammen med sin tjener for at arbejde.  Og 
tjeneren sagde til sin herre:  Se, se her, betragt træet! 
 
5:17 Og vingårdens herre så og skuede træet, hvorpå de vilde grene af oliventræet var blevet podet, 
og det var vokset og var begyndt at bære frugt.  Og han så, at det var godt, og træets frugt lignede den 
naturlige frugt. 
 
5:18 Og han sagde til tjeneren:  Se, grenene af det vilde træ har opsuget af rodens væske, så at roden 
deraf har givet megen kraft, og på grund af rodens styrke har de vilde grene frembragt god frugt; og 
dersom vi nu ikke havde indpodet disse grene, ville træet være visnet.  Og se, jeg vil oplagre megen 
frugt, som træet har frembragt, ja, frugten deraf skal jeg opbevare for mig selv for fremtiden. 
 



5:19 Og det skete, at vingårdens herre sagde til tjeneren:  Kom, lad os gå til den nederste del af 
vingården og se, om de naturlige grene af træet ikke også har båret megen frugt, så jeg kan hensætte 
frugten deraf til mig selv for fremtiden. 
 
5:20 Og de gik derhen, hvor herren havde skjult de naturlige grene af træet, og han sagde til tjeneren:  
Betragt disse!  og han så, at den første havde båret megen frugt, og han så også, at den var god.  Og 
han sagde til tjeneren:  Tag frugten deraf og opbevar den for fremtiden, at jeg kan bevare den for mig 
selv; thi se, sagde han, i denne lange tid har jeg passet det, og det har båret megen frugt. 
 
5:21 Og det skete, at tjeneren sagde til sin herre:  Hvorledes kom du til at plante dette træ eller denne 
gren af træet her?  Thi se, det var den dårligste plet på hele vingårdens område. 
 
5:22 Og vingårdens herre sagde til ham:  Råd mig ikke, jeg vidste, at det var en mager plet jord, og 
derfor sagde jeg til dig, at jeg har passet det i lang tid, og du ser, at det har båret megen frugt. 
 
5:23 Og det skete, at vingårdens herre sagde til sin tjener:  Se her!  se, jeg har også plantet en anden 
gren af træet; og du ved, at denne plet jord var magrere end den første.  Men betragt træet, jeg har 
passet det i lang tid, og det har båret megen frugt; saml den derfor og gem den til fremtiden, at jeg kan 
bevare den for mig selv. 
 
5:24 Og det skete, at vingårdens herre atter sagde til sin tjener:  Se her!  og betragt en anden gren, 
som jeg også har plantet; se, jeg har også plejet den, og den har båret frugt. 
 
5:25 Og han sagde til tjeneren:  Se her, og betragt den sidste!  se, denne har jeg plantet i en god plet 
jord, og jeg har plejet den i så lang tid, og kun en del af træet har båret god frugt, og den anden del af 
træet har båret vild frugt; se, jeg har plejet dette træ som de andre. 
 
5:26 Og det skete, at vingårdene herre sagde til tjeneren:  Afhug de grene, som ikke har båret god 
frugt og kast dem i ilden, 
 
5:27 Men se, tjeneren sagde til ham:  Lad os beskære det og grave om det og passe det lidt længere, 
og det kan maske komme til at bære god frugt til dig, som du kan gemme hen til fremtidig brug. 
 
5:28 Og det skete, at vingårdens herre og hans tjener tog vare på al vingårdens frugt. 
 
5:29 * Og der gik en lang tid, og vingårdens herre sagde til sin tjener:  Kom, lad os gå ned i vingården.  
Thi se, tiden nærmer sig, og enden kommer snart, derfor må jeg gemme frugt hen til fremtiden for mig 
selv. 
 
5:30 * Og vingårdens herre og tjeneren gik ud i vingården, og de kom til det træ, hvis naturlige grene 
var blevet brækket af, og hvori de vilde grene var blevet podet, og se, al slags frugt tyngede træet. 
 
5:31 Og det skete, at vingårdens herre smagte på frugten, ja på hver sort.  Og vingårdens herre 
sagde:  Se, i så lang tid har vi plejet dette træ, og jeg har gemt frugt for mig selv til fremtidig brug. 
 
5:32 Men se, denne gang har det båret megen frugt, og der er intet deraf, der er godt.  Og se, der 
findes al slags dårlig frugt, og det gavner mig intet til trods for alt vort arbejde, og nu gør det mig ondt, at 
jeg skal miste dette træ. 
 
5:33 Og vingårdens herre sagde til tjeneren:  Hvad skal vi gøre med træet, for at jeg igen kan få god 
frugt deraf for mig selv? 
 
5:34 Og tjeneren sagde til sin herre:  Se, da du podede grenene af det vilde oliventræ, har de næret 
rødderne, så at de er i live og ikke er visnet; derfor ser du, at de endnu er gode. 
 



5:35 Og det skete, at vingårdens herre sagde til sin tjener:  Træet gavner mig ikke, og rødderne 
gavner mig ikke, så længe som det bærer dårlig frugt. 
 
5:36 Dog ved jeg, at rødderne er gode; og til mit eget formål har jeg bevaret dem, og på grund af 
deres store styrke har de hidtil båret god frugt på de vilde grene. 
 
5:37 Men se, de vilde grene er vokset og er vokset stærkere end rødderne, og da de vilde grene har 
fået overhånd over rødderne, har det båret megen dårlig frugt; og da det har båret så megen dårlig frugt, 
ser du, at det begynder at visne, og det vil snart blive modent til at kastes i ilden, dersom vi ikke gør noget 
for at bevare det. 
 
5:38 Og det skete, at vingårdens herre sagde til sin tjener:  Lad os gå ned i de nederste dele af 
vingården og se, om de naturlige grene også har båret dårlig frugt. 
 
5:39 Og det skete, at de gik ned i de nederste dele af vingården.  Og de så, at frugten af de naturlige 
grene ligeledes var blevet fordærvet, ja, den første og anden og ligeledes den sidste, og de var alle blevet 
fordærvet. 
 
5:40 Og den vilde frugt af den sidste havde fået overhånd over den del af træet, som bar god frugt, så 
at grenen var visnet hen og var død. 
 
5:41 Og det skete, at vingårdens herre græd og sagde til tjeneren:  Hvad mere kunne jeg have gjort for 
min vingård? 
 
5:42 Se, jeg vidste, at al vingårdens frugt med undtagelse af disse var blevet fordærvet.  Og nu er 
disse, som før har båret god frugt, også blevet fordærvet.  Og nu duer alle træerne i min vingård ikke til 
noget, uden til at omhugges og kastes i ilden. 
 
5:43 Og se, dette sidste, hvis gren er visnet, plantede jeg i god jord, ja, i den, der var mig en udvalgt 
plet fremfor alle andre dele af vingårdens jord. 
 
5:44 Og du så også, at jeg fældede det, som udsugede denne plet jord, så at jeg kunne plante dette 
træ i stedet. 
 
5:45 Og du ser, at en del deraf bar god frugt, og en del deraf bar vild frugt.  Og da jeg ikke skar 
grenene af og kastede dem i ilden, se, derfor har de fået overhånd over den gode gren, så at den er 
visnet. 
 
5:46 Og se nu, til trods for al den omhu vi har passet min vingård med, er træerne deri dog blevet 
ødelagt, så at de ikke bærer nogen god frugt, og jeg havde håbet at bevare disse for at sikre frugten for 
mig selv til fremtidig brug.  Men se, de er blevet som det vilde oliventræ, og de er intet værd, uden at 
omhugges og kastes i ilden, og det bedrøver mig, at jeg skal miste dem. 
 
5:47 Men hvad mere kunne jeg have gjort i min vingård?  Har jeg holdt min hånd tilbage, så at jeg ikke 
har passet den?  Nej, jeg har passet den og gravet den, jeg har beskåret den, og jeg har gødet den, og 
jeg har udrakt min hånd næsten hele den lange dag, Og enden er nær.  Og det bedrøver mig, at jeg skal 
fælde alle træerne i min vingård og kaste dem i ilden for at brændes.  Hvem er det, der har fordærvet min 
vingård? 
 
5:48 Og tjeneren sagde til sin herre:  Er det ikke træernes højde i din vingård?  Har grenene ikke fået 
overhånd over rødderne, der er gode?  Og da grenene har fået overhånd over rødderne, groede de 
stærkere end røddernes kraft og samlede selv kræfter.  Se, siger jeg, er det ikke årsagen til, at træerne i 
din vingård er blevet ødelagt ? 
 



5:49 Og det skete, at vingårdens herre sagde til tjeneren:  Lad os gå og fælde træerne i vingården og 
kaste dem i ilden, så at de ikke skal udsuge jorden i min vingård; thi jeg har gjort alt.  Hvad mere kunne 
jeg have gjort for min vingård? 
 
5:50 Men se, tjeneren sagde til vingårdens herre:  Skån den endnu en lille tid. 
 
5:51 Og herren sagde:  Ja, jeg vil skåne den lidt længere, thi det bedrøver mig, at jeg skal miste 
træerne i min vingård. 
 
5:52 Lad os derfor tage grenene af dem, som jeg har plantet i de nederste dele af min vingård og lad 
os indpode dem i træet, hvorfra de kom, og lad os hugge de grene af træet, hvis frugt er bitrest og i deres 
sted indpode træets naturlige grene. 
 
5:53 Og dette vil jeg gøre, for at træet ikke skal dø, at jeg måske kan bevare rødderne deraf til mit eget 
formål. 
 
5:54 Og se, rødderne af træets naturlige grene, som jeg plantede, hvor jeg ville, er endnu i live; og for 
også at bevare dem for mit eget formål, vil jeg tage af grenene af dette træ og indpode dem deri.  Ja, jeg 
vil indpode deri grenene af deres modertræ, for at jeg også kan bevare rødderne for mig selv, så at de, 
når de bliver tilstrækkeligt stærke, måske kan bære mig god frugt, og jeg således endnu kan have ære af 
min vingårds frugt. 
 
5:55 Og det skete, at de tog også af det naturlige træ, som var blevet vildt og podede de naturlige 
træer, som også var blevet vilde. 
 
5:56 Og de tog også af de naturlige træer, som var blevet vilde og podede deres modertræ. 
 
5:57 Og vingårdens herre sagde til tjeneren:  Du skal pode de vilde grene af træerne, som jeg har sagt 
og afhugge de grene, der er bitrest. 
 
5:58 Og vi vil atter passe træerne i vingården og vil beskære grenene, og vi vil hugge de grene af 
træerne, som er ved at visne, og kaste dem i ilden. 
 
5:59 Og dette gør jeg, for at rødderne måske kan samle kræfter medens de er gode; og ved at 
ombytte grenene kan de gode få overhånd over de dårlige. 
 
5:60 Og eftersom jeg har bevaret de naturlige grene og deres rødder, og da jeg atter har indpodet de 
naturlige grene i deres modertræ og bevaret rødderne af deres modertræ, så kan træerne i min vingård 
måske atter bære god frugt, og jeg kan atter glæde mig over min vingårds frugt og glæde mig meget 
over, at jeg har bevaret rødderne og grenene af den første frugt. 
 
5:61 Gå derfor hen og kald tjenere, så at vi kan arbejde flittigt af al kraft i vingården og berede vejen, 
så at jeg atter kan høste den naturlige frugt, som er god og dejligere end al anden frugt. 
 
5:62 Lad os derfor gå og arbejde af alle kræfter denne sidste gang; thi se, enden nærmer sig, og det 
er sidste gang, jeg vil beskære min vingård. 
 
5:63 Pod grenene; begynd med de sidste, så de må blive de første, og de første må blive de sidste og 
grav omkring træerne, både gamle og unge, de første og de sidste og de sidste og de første, så at alle 
må blive passet for sidste gang. 
 
5:64 Grav derfor om dem og beskær dem og gød dem atter for sidste gang, thi enden nærmer sig.  Og 
om så sker, at disse podninger giver vækst og giver den oprindelige frugt, da skal I berede vejen for dem, 
så at de må kunne gro. 
 



5:65 Og når de begynder at vokse, skal I fjerne de grene, der bærer bitter frugt i forhold til de gode 
grenes kraft og styrke; men I skal ikke fjerne alle de dårlige grene på een gang, for at rødderne ikke skal 
blive for stærke for podningen, så at podningen mislykkes, og jeg derved mister træerne i min vingård. 
 
5:66 Thi det bedrøver mig, at jeg skal miste træerne i min vingård; og derfor skal I fjerne de dårlige 
grene i det forhold, som I ønsker, at de gode skal vokse, så at roden og kronen må være lige i styrke, 
indtil de gode skal overvinde de dårlige, og de dårlige blive fældet og kastet i ilden, så at de ikke udsuger 
jorden i min vingård; og således vil jeg fjerne de dårlige grene af min vingård. 
 
5:67 Og på det oprindelige træs grene vil jeg atter pode det oprindelige træ. 
 
5:68 Og det oprindelige træs grene vil jeg pode på de oprindelige grene af træet, og på den måde vil 
jeg forene dem igen, så at de skal kunne bære den oprindelige frugt, og de skal blive eet. 
 
5:69 Og de dårlige grene skal kastes bort, ja fjernes fra hele min vingårds område; thi se, jeg vil kun 
beskære min vingård denne ene gang. 
 
5:70 Og det skete, at vingårdens herre sendte sin tjener, og tjeneren gik og gjorde, som hans herre 
havde befalet ham og tog andre tjenere med, og de var få. 
 
5:71 Og vingårdens herre sagde til dem:  Gå hen og arbejd i vingården af alle kræfter.  Thi se, det er 
sidste gang, jeg vil dyrke min vingård; thi se, enden er nær, og tiden kommer snart, og dersom I af alle 
kræfter arbejder sammen med mig, skal I få glæde af frugten, som jeg vil gemme hen til mig selv til tiden, 
der snart kommer. 
 
5:72 Og det skete, at tjenerne gik og arbejdede af alle kræfter, og vingårdens herre arbejdede også 
med dem, og de adlød vingårdens herres befalinger i alle ting. 
 
5:73 Og den oprindelige frugt begyndte atter at komme frem i vingården, og de oprindelige grene 
begyndte at vokse og trives udmærket; og de vilde grene blev hugget af og kastet bort; og de bevarede 
roden og kronen i lige forhold til træets styrke. 
 
5:74 Og således arbejdede de med al flid i overensstemmelse med vingårdens herres befalinger, indtil 
de dårlige grene var blevet fjernet fra vingården, og herren havde sørget for, at træerne atter havde fået 
deres oprindelige frugt, og de blev som en helhed, og frugten var ens, og vingårdens herre havde 
hengemt den oprindelige frugt til sig selv, den frugt, der var ham så dyrebar lige fra begyndelsen. 
 
5:75 Og det skete, at da vingårdens herre så, at frugten var god, og at vingården ikke mere var 
fordærvet, kaldte han sine tjenere til sig og sagde til dem:  Se, for denne sidste gang har vi dyrket min 
vingård, og I ser, jeg har gjort, som det passede mig, og jeg har bevaret den oprindelige frugt, så at den 
er god, som den var i begyndelsen; og salige er I, thi I har været flittige til at arbejde sammen med mig i 
min vingård og har holdt mine bud og skænket mig den oprindelige frugt igen, så at min vingård ikke 
mere er fordærvet, og den dårlige er kastet bort, se, derfor skal I have glæde sammen med mig over min 
vingårds frugt. 
 
5:76 Thi se, jeg vil i lang tid samle min vingårds frugt for mig selv til den tid, som kommer hurtigt; og for 
sidste gang har jeg dyrket min vingård og beskåret den og gravet den og gødet den, og derfor vil jeg i 
lang tid lægge frugten op til mig selv i overensstemmelse med det, jeg har talt. 
 
5:77 Og dersom den tid kommer, da dårlig frugt atter kommer ind i min vingård, da vil jeg lade den 
gode og den dårlige blive indsamlet, og den gode vil jeg bevare for mig selv, og den dårlige vil jeg kaste 
bort til dens eget sted.  Og da kommer tiden og enden, og jeg vil lade min vingård fortæres af ild. 
 

Kapitel 6 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 



6:1 Og se nu, mine brødre, som jeg sagde jer, jeg ville profetere, se, det er min profeti, at de ting, 
som denne profet Zenos talte angående Israels hus, hvori han sammenlignede dem med et forædlet 
oliventræ, må visselig ske. 
 
6:2 Og den dag, da han anden gang skal påtage sig at genrejse sit folk, er dagen, ja sidste gang, 
Herrens tjenere skal gå frem i hans kraft for at dyrke og beskære hans vingård, og derefter kommer 
enden hurtigt. 
 
6:3 Og hvor salige er ikke de, der har arbejdet flittigt i hans vingård, og hvor forbandede er ikke de, 
der skal kastes ud til deres eget sted.  Og verden skal opbrændes med ild. 
 
6:4 Og hvor barmhjertig er ikke Gud imod os; thi han ihukommer Israels hus, både rod og gren; og 
han udrækker sin hånd til dem den ganske dag, og det er et hårdnakket og genstridigt folk, men så 
mange, som ikke forhærder deres hjerter, skal blive frelst i Guds rige. 
 
6:5 Mine elskede brødre, derfor beder jeg jer indtrængende om at omvende jer og komme af hele 
hjertet og holde fast ved Gud, som han holder fast ved jer.  Og medens hans barmhjertigheds arm er 
udrakt til jer ved dagens lys, må I ikke forhærde jeres hjerter. 
 
6:6 Ja, I må ikke forhærde jeres hjerter, om I hører hans røst i dag; thi hvorfor vil I dø? 
 
6:7 Thi se, efter at I er blevet vederkvæget ved Guds gode ord den ganske dag, vil I da bære dårlig 
frugt, så at I skal hugges om og kastes i ilden? 
 
6:8 Se, vil I forkaste disse ord?  vil I forkaste profeternes ord?  Og vil I forkaste alle de ord, der er talt 
om Kristus, efter at så mange har talt om ham, og fornægte Kristi gode ord og Guds kraft og den 
Helligånds gave og udslukke den hellige ånd samt drive spot med forløsningens store plan, som er blevet 
lagt frem for jer? 
 
6:9 Ved I ikke, at dersom I gør disse ting, skal forløsningens og opstandelsens kraft, som er i Kristus, 
få jer til at stå med skam og forfærdelig skyld for Guds domstol? 
 
6:10 Og ifølge retfærdighedens kraft -- thi retfærdighed kan ikke fornægtes -- må I gå bort i den sø af 
ild og svovl, hvis luer er uudslukkelige, og hvis røg stiger op fra evighed til evighed, hvilken sø af ild og 
svovl er evig pine. 
 
6:11 O, mine elskede brødre, omvend jer derfor og gå ind ad den snævre port og fortsæt ad den 
trange vej, til I opnår evigt liv. 
 
6:12 O, vær vise; hvad mere kan jeg sige? 
 
6:13 Og nu byder jeg jer farvel, indtil jeg skal møde jer for Guds nådige domstol, som slår de 
ugudelige med forfærdelig angst og frygt.  Amen. 
 

Kapitel 7 
(Mellem 544 og 421 f.K.) 

 
7:1 Og nu skete det, efter at der var gået nogle år, at der opstod en mand blandt Nephis folk, som 
hed Sherem. 
 
7:2 Og han begyndte at prædike blandt folket og forkynde dem, at der ingen kristus skulle komme.  
Og han forkyndte mange ting, der var smigrende for folket, og det gjorde han for at kuldkaste læren om 
Kristus. 
 



7:3 Og han arbejdede flittigt på at forlede folkets hjerter, og det lykkedes ham at vildlede mange; og 
da han vidste, at jeg, Jakob, havde tro på Kristus, som skulle komme, søgte han meget efter lejlighed til 
at komme sammen med mig. 
 
7:4 Og han var lærd og havde fuldkomment kendskab til folkets sprog, og derfor kunne han bruge 
megen smiger og tale med stor kraft i overensstemmelse med djævelens magt. 
 
7:5 Og han gjorde sig håb om at kunne rokke mig fra troen til trods for de mange åbenbaringer og de 
mange ting, jeg havde set angående disse ting; thi jeg havde i sandhed set engle, og de havde betjent 
mig.  Og jeg havde også hørt Herrens røst tale til mig i virkelige ord fra tid til anden; derfor kunne jeg ikke 
rokkes. 
 
7:6 Og det skete, at han kom til mig, og på denne måde talte han til mig og sagde:  Broder Jakob, jeg 
har ved mange lejligheder søgt at tale med dig; thi jeg har hørt og ved også, at du går omkring og 
prædiker det, som du kalder evangeliet eller Kristi lære. 
 
7:7 Og du har vildledt mange af dette folk, så de forvender Guds rette veje og ikke holder Moseloven, 
som er den rette vej, og ændre Moseloven for at dyrke et væsen, som du siger skal komme om mange 
hundrede år.  Og se nu, jeg, Sherem, erklærer overfor dig, at det er gudsbespottelse, thi intet menneske 
kender noget til sådanne ting, eftersom ingen kan fortælle om tilkommende ting.  Og på denne måde 
stred Sherem imod mig. 
 
7:8 Men se, Gud Herren udgød sin ånd i min sjæl, så jeg beskæmmede Sherem i alle hans ord. 
 
7:9 Og jeg sagde til ham:  Fornægter du Kristus, som skal komme?  Og han sagde:  Dersom der var 
en Kristus, ville jeg ikke fornægte ham, men jeg ved, at der ingen Kristus er, ej heller har der været -- eller 
vil der nogensinde blive en Kristus. 
 
7:10 Og jeg sagde til ham:  Tror du på skriften?  Og han sagde:  Ja. 
 
7:11 Og jeg sagde til ham:  Så forstår du den ikke, thi den vidner i sandhed om Kristus.  Se, jeg siger 
dig, at ingen af profeterne har skrevet eller profeteret, uden at de har talt om denne Kristus. 
 
7:12 Og det er ikke alt:  Dette er blevet mig åbenbaret, thi jeg har hørt og set, og det er også blevet 
mig åbenbaret ved den Helligånds kraft; derfor ved jeg, at dersom der ikke skulle finde nogen forsoning 
sted, ville alle mennesker fortabes. 
 
7:13 Og det skete, at han sagde til mig:  Vis mig et tegn ved denne Helligånds kraft, hvorigennem du 
ved så meget. 
 
7:14 Og jeg sagde til ham:  Hvem er jeg, at jeg skulle friste Gud til at vise dig et tegn på det, som du 
ved er sandt?  Du ville dog fornægte det, fordi du er af djævelen.  Alligevel, ske ikke min vilje, men om 
Gud skal slå dig, lad det da være et tegn for dig, at han har magt, både i himlen og på jorden, og 
ligeledes at Kristus skal komme.  Og din vilje, o Herre, ske, og ikke min. 
 
7:15 Og det skete, at da jeg, Jakob, havde talt disse ord, kom Herrens kraft over ham, så han faldt til 
jorden.  Og han blev plejet i mange dage. 
 
7:16 Og det skete, at han sagde til folket:  Kom sammen i morgen, thi jeg skal dø, derfor ønsker jeg at 
tale til folket, førend jeg dør. 
 
7:17 Og næste morgen havde mængden samlet sig, og han talte tydeligt til dem og fornægtede de 
ting, som han havde lært dem og bekendte Kristus og den Helligånds kraft og engles betjening. 
 
7:18 Og han sagde tydeligt til dem, at han var blevet bedraget af djævelens magt.  Og han talte om 
helvede, om evigheden og om evig straf. 



 
7:19 Og han sagde:  Jeg frygter for, at jeg har begået den utilgivelige synd, thi jeg har løjet for Gud, og 
jeg fornægtede Kristus og sagde, at jeg troede skrifterne, og de vidner i sandhed om ham.  Og da jeg 
således har løjet for Gud, frygter jeg meget for, at min sag skal blive forfærdelig, men jeg tilstår for Gud. 
 
7:20 Og da han havde sagt disse ord, kunne han ikke sige mere, og han opgav ånden. 
 
7:21 Og da mængden havde været vidne til, at han talte disse ting, medens han var ved at opgive 
ånden, blev de meget forbavsede, så at endog Guds kraft kom over dem, og de blev overvældede, så at 
de faldt til jorden. 
 
7:22 Dette glædede mig, Jakob, for jeg havde begæret det af min Fader, som er i himlen; thi han 
havde hørt mit råb og besvaret min bøn. 
 
7:23 Og det skete, at Guds fred og kærlighed igen blev oprettet blandt folket, og de ransagede skriften 
og lyttede ikke mere til denne ugudelige mands ord. 
 
7:24 * Og der anvendtes mange midler for atter at vinde lamaniterne og bringe dem tilbage til 
sandhedens erkendelse, men det var altsammen forgæves, thi de frydede sig i krig og blodsudgydelse, 
og de nærede et konstant had til os, deres brødre; og de søgte uophørligt at udrydde os med våbenmagt. 
 
7:25 Derfor forsvarede Nephis folk sig imod dem med deres hære og af al magt, idet de stolede på 
deres saligheds Gud og klippe, så at de indtil nu har sejret over deres fjender. 
 
7:26 * Og jeg, Jakob, begyndte nu at blive gammel; og eftersom dette folks historie skrives på de 
andre Nephis plader, så slutter jeg denne beretning, idet jeg erklærer, at jeg har skrevet efter bedste evne 
og siger, at tiden gik, og vort liv svandt hen som en drøm, thi vi er et ensomt og højtidelig stemt folk, 
vandrere, der er kastet ud af Jerusalem, født under trængsler i ørkenen og hadet af vore brødre, som 
skabte grundlag for krige og uroligheder, og vi tilbragte vore dage i sorg. 
 
7:27 Og jeg, Jakob, så, at jeg snart måtte gå i graven, og derfor sagde jeg til min søn Enos:  Tag disse 
plader.  Og jeg fortalte ham de ting, som min broder Nephi havde befalet mig, og han lovede at vise 
lydighed mod disse befalinger.  Og jeg slutter mine skrivelser på disse plader, og det, jeg har skrevet, har 
kun været af ringe omfang; og jeg byder læseren farvel, idet jeg håber, at mange af mine brødre må læse 
mine ord.  Brødre, farvel. 
 



Enos's Bog 
 

(Mellem 544 og 420 f.K.) 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Se, * jeg, Enos, ved, at min fader var en retfærdig mand, thi han underviste mig i sit sprog og i 
Herrens tugt og formaning; og velsignet være min Guds navn derfor. 
 
1:2 Og jeg vil fortælle jer om den kamp, som jeg havde med Gud, førend jeg fik forladelse for mine 
synder. 
 
1:3 Se, jeg gik ud i skoven for at jage dyr; og de ord, som jeg ofte havde hørt min fader sige 
angående det evige liv og de helliges glæde, sank dybt i mit hjerte. 
 
1:4 Og min sjæl hungrede, og jeg knælede ned for min Skaber og anråbte ham i kraftig bøn og 
påkaldelse for min egen sjæl, og jeg påkaldte ham den ganske dag, og da natten kom, vedblev jeg 
fremdeles at bede højt, så det nåede himlen. 
 
1:5 Og en røst kom til mig og sagde:  Enos, dine synder er dig tilgivet, og du skal blive velsignet. 
 
1:6 Og jeg, Enos, vidste, at Gud ikke kunne lyve; altså var min skyld borttaget. 
 
1:7 Og jeg sagde:  Herre, hvorledes er dette sket? 
 
1:8 Og han sagde til mig:  På grund af din tro på Kristus, som du aldrig før har hørt eller set.  Og der 
vil gå mange år, førend han åbenbarer sig i kødet; gå derfor bort, din tro har frelst dig. 
 
1:9 Og da jeg havde hørt disse ord, begyndte jeg at nære et inderligt ønske for mine brødre, 
nephiternes, velfærd, og derfor udgød jeg min ganske sjæl til Gud for dem. 
 
1:10 Og medens jeg således kæmpede i ånden, se, da lød Herrens røst igen i mit sind og sagde:  Jeg 
vil komme til dine brødre i forhold til deres nidkærhed i at holde mine bud.  Jeg har givet dem dette land, 
og det er et helligt land, og jeg vil ikke forbande det uden for ugudeligheds skyld; og derfor vil jeg komme 
til dine brødre i overensstemmelse med det, jeg har sagt, og deres overtrædelser vil jeg bringe over deres 
eget hoved med sorg. 
 
1:11 Og efter at jeg, Enos, havde hørt disse ord, begyndte min tro på Herren at blive urokkelig, og jeg 
bad til ham mange gange med megen inderlighed for mine brødre, lamaniterne. 
 
1:12 Og det skete, efter at jeg havde bedt og arbejdet med al flid, at Herren sagde til mig:  på grund af 
din tro vil jeg give dig, hvad du ønsker. 
 
1:13 Se, dette var, hvad jeg begærede af ham:  At hvis det skulle ske, at mit folk, nephiterne, skulle 
falde i overtrædelse og på en eller anden måde blive udryddet, og lamaniterne ikke blive udryddet, at Gud 
Herren da ville bevare en optegnelse om mit folk, nephiterne, selv om det skulle være ved hans hellige 
arms kraft, at den en kommende dag kunne overbringes lamaniterne, så at de muligvis kunne blive frelst. 
 
1:14 Thi for øjeblikket var vore anstrengelser forgæves med at bringe dem tilbage til den sande tro.  
Og de svor i deres vrede, at dersom det var muligt, da ville de tilintetgøre vore optegnelser og os og 
ligeledes vore fædres traditioner. 
 
1:15 Da jeg derfor vidste, at Gud Herren kunne bevare vore optegnelser, påkaldte jeg ham uafladeligt, 
thi han havde sagt til mig:  Hvad end du beder mig om i tro, troende, at du skal få det i Kristi navn, det 
skal du få. 
 



1:16 Og jeg havde tro, og jeg anråbte Gud, om han ville bevare optegnelserne; og han gjorde pagt 
med mig, at han ville overbringe lamaniterne dem i sin egen bestemte tid. 
 
1:17 Og jeg, Enos, vidste, at det skulle ske ifølge pagten, han havde gjort; derfor havde min sjæl ro. 
 
1:18 Og Herren sagde til mig:  Dine fædre begærede også dette af mig, og det skal ske med dem i 
overensstemmelse med deres tro, thi deres tro var ligesom din. 
 
1:19 Og nu skete det, at jeg, Enos, gik omkring blandt Nephis folk og profeterede om tilkommende ting 
og vidnede om det, jeg havde hørt og set. 
 
1:20 Og jeg bærer vidnesbyrd om,at Nephis folk søgte med flid at bringe lamaniterne tilbage til den 
sande tro på Gud.  Men vort arbejde var forgæves; deres had var fast indgroet, og de lod sig lede af 
deres onde natur, så de blev et vildt og grumt og blodtørstigt folk, der hengav sig til afguderi og smuds, 
og som levede af rovdyr, boede i telte og gik omkring i ørkenen med et kort skind om lænderne og med 
raget hoved; og deres duelighed lå i buen, sværdet og stridsøksen.  Og mange af dem spiste ikke andet 
end råt kød, og de søgte til stadighed at udrydde os 
 
1:21 Og Nephis folk dyrkede jorden og avlede sæd og frugt og havde flokke og hjorde og alt slags 
kvæg samt geder og vilde geder og ligeledes mange heste. 
 
1:22 Og der var særdeles mange profeter mellem os.  Men folket var et hårdnakket folk, som havde 
svært ved at forstå. 
 
1:23 Og der var intet andet uden megen strenghed, prædiken og profeteren om krige, uroligheder og 
ødelæggelser samt stadig påmindelse om døden og den uendelige evighed, om Guds straffedomme og 
magt -- og alt dette for uophørligt at vække dem og bevare dem i Herrens frygt -- jeg siger, der var intet 
uden dette og særlig tydelig tale, der kunne hindre dem i at synke ned i hastigt fordærv.  Og således 
skriver jeg om dem. 
 
1:24 Og jeg så krige mellem nephiterne og lamaniterne i min tid. 
 
1:25 * Og jeg begyndte at blive gammel, og der var gået et hundrede og ni og halvfjerdsindstyve år, 
siden vor fader Lehi forlod Jerusalem.  {420 f.K.} 
 
1:26 Og jeg så, at jeg snart måtte lægges i graven, efter at jeg havde været påvirket af Guds kraft til at 
prædike og profetere for dette folk og forkynde ordet i overensstemmelse med sandheden, som er i 
Kristus.  Og jeg har forkyndt det alle mine dage og glædet mig deri, fremfor i det, der er af verden. 
 
1:27 Og jeg går snart til mit hvilested, som er hos min Forløser; thi jeg ved, at i ham skal jeg hvile.  Og 
jeg glæder mig til den dag, da min dødelighed skal iføre sig udødelighed, og jeg skal stå for ham.  Da skal 
jeg med glæde se hans åsyn, og han vil sige til mig:  Kom til mig, du velsignede, der er et sted beredt for 
dig i min Faders hus.  Amen. 
 



Jaroms Bog 
 

(Mellem 399 - 361 f.K.) 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Se, jeg, Jarom, skriver nu nogle få ord ifølge min fader Enos's påbud, for at vort slægtregister kan 
blive ført. 
 
1:2 Og da disse plader er små og disse ting skrives i den hensigt at -- gavne vore brødre, 
lamaniterne, bliver det nødvendigt, at jeg ikke skriver meget, men jeg skal ikke skrive mine profetier, ej 
heller mine åbenbaringer.  Thi hvad mere kan jeg skrive, end mine fædre har skrevet?  Thi har de ikke 
åbenbaret frelsensplanen?  Jeg siger jer:  Jo, og det er mig nok. 
 
1:3 Se, det er nødvendigt, at der skal gøres meget blandt dette folk på grund af deres hårdhjertethed, 
deres ørers døvhed, forstands blindhed og deres hårdnakkethed; alligevel er Gud meget nådig mod dem 
og har endnu ikke udryddet dem af landet. 
 
1:4 Og der findes mange blandt os, som får mange åbenbaringer, thi de er ikke alle stivsindede.  Og 
så mange, som ikke er stivsindede og har tro, har samfund med den Helligånd, den der åbenbarer sig for 
menneskenes børn i forhold til deres tro. 
 
1:5 Og se, der var nu forløbet to hundrede år, og Nephis folk havde formeret sig stærkt i landet.  De 
efterlevede Moseloven og holdt sabbaten hellig for Herren.  Og de tog ikke Guds navn forfængeligt, og de 
gjorde sig heller ikke skyldige i gudsbespottelse.  Og landets love var meget strenge.   {399 f.K.} 
 
 
1:6 Og de var spredt over store dele af landet, og ligeledes lamaniterne, der var langt talrigere end 
nephiterne og de elskede mord og drak dyreblod. 
 
1:7 Og det skete, at de mange gange gik imod os, nephiterne, til strid.  Men vore konger og anførere 
var stærke mænd i troen på Herren, og de lærte folket Herrens veje, hvorfor vi kunne modstå lamaniterne 
og drive dem ud af vort land, og begyndte så at befæste vore byer og ethvert sted i vort arveland. 
 
1:8 Og vi formeredes meget stærkt og spredtes over hele landet og blev meget rige på guld og på 
sølv og på kostbarheder og på fint træarbejde, på bygninger og på maskineri og ligeledes på jern, kobber, 
messing og stål, og vi lavede alle slags agerdyrknings redskaber samt krigsvåben, ja, den skarpoddede 
pil og koggeret og kastespydet og lansen og alt, hvad der var nødvendigt til krig. 
 
1:9 Og da vi således var rede til at møde lamaniterne, gjorde de ingen fremskridt imod os.  Men 
Herrens ord blev stadfæstet, som han talte til vore fædre, da han sagde:  For så vidt I holder mine bud, 
skal det gå jer vel i landet. 
 
1:10 Og det skete, at Herrens profeter advarede Nephis folk i overensstemmelse med Guds ord, at 
dersom de ikke holdt budene, men faldt i overtrædelse, ville de blive udryddet af landet. 
 
1:11 Og profeterne, præsterne og lærerne arbejdede med nidkærhed, og de formanede folket med 
stor langmodighed til flid og lærte dem Moseloven og hensigten med, at den blev givet og tilskyndede 
dem til at forvente Messias og tro på hans tilkommelse, som om han allerede var kommet.  Og på denne 
måde underviste de dem. 
 
1:12 Og det skete, at de ved at gøre dette skånede folket for at blive udryddet af landet; thi deres ord 
gik dem til hjerte og opmuntrede dem uophørligt til omvendelse. 
 
1:13 Og se, der var gået to hundrede og otte og tredive år, og en stor del af denne tid gik med splid, 
uenighed og krig.   {361f.K.} 



 
1:14 Og jeg, Jarom, skriver ikke mere, thi pladerne er små.  Men se, mine brødre, I kan få oplysning af 
de andre Nephis plader, thi se, på dem er beretningen om vore krige indgraveret i overensstemmelse 
med det, kongerne skrev eller lod skrive. 
 
1:15 Og jeg overgiver disse plader i min søn Omnis hænder, for at de kan blive ført i 
overensstemmelse med mine fædres befalinger. 
 



Omnis Bog 
 

(Mellem 323 og 130 f.K.) 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Se, det skete, at jeg, Omni, fik befaling af min fader Jarom, at jeg skulle skrive noget på disse 
plader for at bevare vort slægtregister. 
 
1:2 Og jeg ønsker, at I skal vide, at jeg har stridt meget med sværdet i mine dage for at skåne mit 
folk, nephiterne, for at falde i deres fjender, lamaniternes, hænder.  Men se, jeg er af mig selv en syndig 
mand, og jeg har ikke holdt Herrens bud og love, som jeg burde have gjort. 
 
1:3 Og der var nu gået to hundrede og seks og halvfjerdsindstyve år, og vi havde fred i mange år, 
men der var også mange år med alvorlige krige og blodsudgydelse.  Ja, og til sidst var der gået to 
hundrede og to og firsindstyve år, og jeg havde passet på disse plader i overensstemmelse med mine 
fædres påbud, og jeg overleverer dem til min søn Amaron.  Og jeg slutter hermed.   {323 f.K.}  {317 f.K.} 
1:4 Og jeg, Amaron, skriver nu i min faders bog det, jeg skriver, hvilket kun er lidt. 
 
1:5 Se, der var gået tre hundrede og tyve år, og den mere ugudelige del af nephiterne var udryddet.   
{279 f.K.} 
 
1:6 Thi efter at herren havde ført dem ud af Jerusalems land og ledet dem og skånet dem for at falde 
i deres fjenders hænder, ville han ikke tilstede, at de ord ikke skulle stadfæstes, som han talte til vore 
fædre, da han sagde:  Hvis I ikke vil holde mine bud, skal det ikke gå jer vel i landet. 
 
1:7 Og derfor hjemsøgte Herren dem med svære straffedomme; alligevel sparede han de retfærdige, 
så at de ikke skulle omkomme og udfriede dem af deres fjenders hænder. 
 
1:8 Og det skete, at jeg videregav pladerne til min broder Chemish. 
 
1:9 Og jeg, Chemish, skriver nu de få ting, som jeg skriver, i den samme bog som min broder; thi se, 
jeg så det sidste, han skrev, og han skrev det med sin egen hånd, og han skrev det den dag, da han 
afleverede dem til mig.  Og på denne måde fører vi optegnelserne, for det er i overensstemmelse med 
vore fædres befalinger.  Og jeg slutter. 
 
1:10 Se, jeg, Abinadom, er en søn af Chemish.  Jeg så megen krig og uenighed mellem mit folk, 
nephiterne, og lamaniterne; og jeg har med mit eget sværd taget mange lamaniters liv for at forsvare 
mine brødre. 
 
1:11 Og se, beretningen om dette folk er nedskrevet på plader, som kongerne har opbevaret fra slægt 
til slægt; og jeg kender ikke til nogen åbenbaring med undtagelse af det der er blevet skrevet, og heller 
ikke til nogen profeti; derfor er det, der er skrevet, tilstrækkeligt.  Og jeg slutter. 
 
1:12 Se, jeg er Amaleki, søn af Abinadom.  Jeg vil tale noget til jer om Mosiah, som blev gjort til konge 
i Zarahemlas land.  Thi se, han blev advaret af Herren, at han skulle flygte ud af Nephis land, og så 
mange, der ønskede at lytte til Herrens røst, skulle også tage bort fra landet ud i ørkenen. 
 
1:13 * Og han gjorde, som Herren havde befalet ham.  Og så mange, som ville lytte til Herrens røst, 
drog ud af landet ud i ørkenen, og de blev vejledt af megen prædiken og profeti.  Og de blev stadig 
påmindet af Guds ord, og de blev ledet ved hans arms kraft gennem ørkenen, til de kom til det land, der 
kaldes Zarahemlas land. 
 
1:14 Og de opdagede et folk, som kaldtes Zarahemlas folk.  Og der blev stor glæde blandt 
Zarahemlas folk, og Zarahemla glædede sig også meget, fordi Herren havde sendt Mosiahs folk med 
messingpladerne, som indeholdt jødernes optegnelser. 



 
1:15 Se, det skete, at Mosiah fandt ud af, at Zarahemlas folk var kommet fra Jerusalem, dengang da 
Zedekias, Judas konge, blev bortført i fangenskab til Babylon. 
 
1:16 Og de vandrede i ørkenen, og ved Herrens hånd blev de ført over de store vande til det land, 
hvor Mosiah opdagede dem, og de havde boet der siden da. 
 
1:17 Og da Mosiah opdagede dem, var de blevet meget talrige.  Alligevel havde de haft mange krige 
og alvorlige uroligheder og var faldet for sværdet tid efter anden.  Deres sprog var blevet forvansket, og 
de havde ikke bragt nogen optegnelse med sig, de fornægtede deres Skabers eksistens, og hverken 
Mosiah elle Mosiahs folk kunne forstå dem. 
 
1:18 * Men Mosiah lod dem undervise i sit sprog.  Og efter at de var blevet undervist i Mosiahs sprog, 
affattede Zarahemla et slægtregister over sine fædre efter hukommelsen, og det findes nedskrevet, men 
ikke på disse plader. 
 
1:19 Og det skete, at Zarahemlas og Mosiahs folk blev forenet, og Mosiah blev udråbt til konge. 
 
1:20 Og i Mosiahs dage skete det, at en stor sten blev bragt til ham med indskrift på, og han udlagde 
indskriften ved Guds gave og kraft. 
 
1:21 Og den berettede om en vis Coriantumr og de faldne af hans folk, Og Coriantumr blev fundet af 
Zarahemlas folk, og han boede hos dem i ni måneder. 
 
1:22 Der fandtes også nogle få ord på stenen angående hans fædre.  Og hans første forældre kom ud 
fra tårnet dengang, da Herren forvirrede folkets tungemål, og Herrens strenghed faldt på dem i 
overensstemmelse med hans domme, der er retfærdige, og deres jordiske rester lå spredt i landet mod 
nord. 
 
1:23 Se, jeg, Amaleki, blev født i Mosiahs dage, og jeg har oplevet at se ham dø, og Benjamin, hans 
søn, regerer i hans sted. 
 
1:24 Og jeg har i kong Benjamins set alvorlig krig og megen blodsudgydelse mellem nephiterne og 
lamaniterne.  Men nephiterne var deres fjender overlegne, ja, så meget, at kong Benjamin drev dem ud af 
Zarahemlas land. 
 
1:25 Og jeg begyndte at blive gammel, og eftersom jeg er uden afkom og ved, at kong Benjamin er en 
retfærdig mand for Herren, vil jeg overlevere disse plader til ham, idet jeg formaner alle mennesker til at 
komme til Gud, den Hellige i Israel, og tro på profetier, åbenbaringer, engles sendelse, tungemålsgaven, 
udlæggelse af tungemål samt på alt, hvad der er godt; thi der er ikke noget, der er godt, uden at det 
kommer fra Herren, men det onde kommer fra djævelen. 
 
1:26 Mine elskede brødre, jeg ønsker, at I skal komme til Kristus, som er den Hellige i Israel, og få del 
i hans salighed og i hans forløsnings kraft.  Ja, kom til ham og giv ham jeres hele sjæl som et offer til ham 
og vedbliv i faste og bøn og hold ud til enden; og så sandt, som Herren lever, skal I blive frelst. 
 
1:27 Og nu vil jeg tale noget om et vist antal, som drog ud i ørkenen for at vende tilbage til Nephis 
land; thi der var mange, der ønskede at komme i besiddelse af deres arveland. 
 
1:28 Derfor drog de ud i ørkenen.  Og deres anfører, der var en stærk, mægtig og hårdnakket mand, 
forårsagede strid iblandt dem, og de blev alle dræbt i ørkenen med undtagelse af halvtredsindstyve, og 
de vendte igen tilbage til Zarahemlas land. 
 
1:29 Og de tog et betydeligt antal andre med sig og begav sig atter på rejse ud i ørkenen. 
 



1:30 Og jeg, Amaleki, havde en broder, som også tog med dem, og jeg har ikke hørt fra dem siden.  
Og jeg går nu på gravens rand, og disse plader er skrevet helt fulde.  Og således slutter jeg min tale. 
 



Mormons Ord 

 
(Om 385 e.K.) 

 
Kapitel 1 

 
1:1 Og jeg, Mormon, er nu ved at overgive denne optegnelse, som jeg har skrevet, i min søn Moronis 
hænder, og jeg har næsten set mit folks, nephiternes, fuldstændige udryddelse. 
 
1:2 Og det er flere hundrede år efter Kristi komme, at jeg overgiver disse optegnelser i min søns 
hænder, og jeg tror, han vil blive vidne til mit folks fuldstændige udryddelse.  Må Gud mage det så, at han 
overlever dem, så at han kan skrive noget angående dem og noget angående Kristus, at det måske 
engang må gavne dem.   {About 385 e.K.} 
 
1:3 Og nu taler jeg noget om det, jeg har skrevet.  Thi efter at jeg havde lavet en forkortelse af 
Nephis plader ned til denne kong Benjamins regeringstid, som Amaleki talte om, søgte jeg blandt de 
optegnelser, som var blevet overleveret i mine hænder, og jeg fandt disse plader, der indeholdt denne 
korte beretning om profeterne, lige fra Jakob og ned til denne kong Benjamins regering og mange af 
Nephis ord. 
 
1:4 Og de ting, der er på disse plader, behager mig ved profetierne om Kristi komme; og mine fædre 
vidste, at mange af dem var blevet opfyldt; ja, jeg ved også, at alt det, som er blevet profeteret angående 
os indtil denne stund, er blevet opfyldt, og at det, der angår tiden herefter, skal sandelig opfyldes. 
 
1:5 Derfor valgte jeg disse ting for at afslutte min optegnelse på disse plader, og den øvrige del af 
min optegnelse vil jeg tage fra Nephis plader, og jeg kan ikke skrive en hundrededel af det, der angår mit 
folk. 
 
1:6 Men se, jeg skal tage disse plader, som indeholder disse profetier og åbenbaringer og lægge 
dem til den resterende del af min optegnelse, thi de er dyrebare for mig, og jeg ved, at de vil blive 
dyrebare for mine brødre. 
 
1:7 Og jeg gør dette i forstandig hensigt, thi således tilhviskes det mig ifølge påvirkning af Herrens 
ånd, som er i mig.  Jeg kender ikke alle ting, men Herren kender alle tilkommende ting, derfor påvirker 
han mig til at gøre efter sin vilje. 
 
1:8 Og min bøn til Gud for mine brødre er, at de endnu engang må komme til kundskab om Gud, ja, 
Kristi forløsning, at de endnu engang må blive et tiltalende folk. 
 
1:9 Og jeg, Mormon, skrider nu til at fuldende min optegnelse, som jeg tager fra Nephis plader, og jeg 
gør det i overensstemmelse med den kundskab og forstand, som Gud har givet mig.   {Om 385 e.K.} 
 
1:10 Og det skete, efter at Amaleki havde overgivet disse plader i kong Benjamins hænder, at han tog 
dem og lagde dem ved de andre plader, der indeholdt de optegnelser, der var overleveret af kongerne fra 
slægt til slægt til kong Benjamins dage. 
 
1:11 Og de blev overleveret fra kong Benjamin fra slægt til slægt, indtil de er faldet i mine hænder.  Og 
jeg, Mormon, beder Gud, at de også må blive bevaret herefter.  Og jeg ved, at de vil blive bevaret, thi 
vigtige ting er skrevet på dem, efter hvilke mit folk og deres brødre skal dømmes på den store yderste 
dag ifølge det skrevne Guds ord. 
 
1:12 Og angående denne kong Benjamin:  Han havde en del uroligheder blandt sit eget folk. 
 
1:13 Og det skete også, at lamaniternes hær kom fra Nephis land til strid imod hans folk.  Men se, 
kong Benjamin samlede sin hær, og han gjorde modstand; og han kæmpede med sin egen arms styrke 
med Labans sværd. 



 
1:14 Og med Herrens styrke stred de imod deres fjender, indtil de havde dræbt mange tusinde af 
lamaniterne.  * Og de kæmpede mod lamaniterne, indtil de havde uddrevet dem af hele deres arveland. 
 
1:15 Og efter at der havde været falske krister, og deres mund var blevet lukket, og de var blevet 
straffet i forhold til deres forbrydelser, 
 
1:16 og efter at der havde været falske profeter og falske lærere og talere blandt folket, og alle disse 
var blevet straffet for deres forbrydelser, og efter at der havde været megen strid og uenighed og mange 
var gået over til lamaniterne, se, da skete det, at kong Benjamin ved hjælp af de hellige profeter, der var 
blandt hans folk, atter oprettede freden i landet. 
 
1:17 Thi se, kong Benjamin var en hellig mand, og han regerede i retfærdighed over sit folk.  Og der 
var mange hellige mænd i landet, og de talte Guds ord med kraft og med myndighed, og de talte skarpt 
og strengt på grund af folkets hårdnakkethed. 
 
1:18 Og ved deres hjælp oprettede han endnu engang fred i landet, idet han, ligesom profeterne, 
anvendte hele sin legemsstyrke og hele sin sjæls evner. 
 



Mosiahs Bog 
 

(Om 130 - 92 f.K.) 
 

Kapitel 1 
(Om 130-124 f.K.) 

 
1:1 Og der var nu ikke mere strid i hele Zarahemlas land blandt hele det folk, der tilhørte kong 
Benjamin, så at kong Benjamin havde vedvarende fred i resten af sine dage. 
 
1:2 Og han havde tre sønner, og han kaldte dem Mosiah, Helorum og Helaman.  Og han lod dem 
undervise i sine fædres sprog, for at de derigennem kunne blive til forstandige mænd, og for at de kunne 
få kundskab om de profetier, der var blevet talt ved deres fædres mund, og som blev overleveret dem af 
Herren. 
 
1:3 Og han belærte dem også om de optegnelser, der var graveret på messingpladerne, idet han 
sagde:  Mine sønner, jeg vil, at I skal huske, at havde det ikke været for disse plader, som indeholder 
disse optegnelser og disse bud og befalinger, ville vi nu have levet i uvidenhed, da vi ikke ville have kendt 
Guds hemmeligheder. 
 
1:4 Thi det var ikke muligt for vor fader Lehi at have husket alle disse ting eller have belært sine børn 
derom uden ved hjælp af disse plader; thi da han var blevet oplært i egypternes sprog, kunne han læse 
disse indgraveringer og lære sine børn dem, så at de også kunne lære deres børn og således opfylde 
Guds bud indtil denne tid. 
 
1:5 Jeg siger jer, mine sønner, havde det ikke været for disse ting, der er blevet ført og bevaret ved 
Guds hånd, for at vi kunne læse om hans hemmeligheder og forstå dem og altid have hans bud for øje, 
da ville vore fædre være nedsunket i vantro, og vi ville have været ligesom vore brødre, lamaniterne, der 
ikke kender noget til disse ting og ikke engang tror på dem, når de bliver belært om dem, på grund af 
deres fædres overleveringer, som ikke er rigtige. 
 
1:6 O, mine sønner, jeg ville ønske, at I ville huske på, at disse ord er sande.  Betragt Nephis plader, 
som indeholder vore fædres optegnelser og ord fra det tidspunkt, de forlod Jerusalem og til nu; de er 
også sande, og vi ved det med bestemthed, thi vi har dem for øje. 
 
1:7 Mine sønner, jeg ville ønske, at I ville huske at ransage dem flittigt, så at I kan drage nytte deraf, 
og jeg ønsker, at I skal holde Guds bud, så at det må gå jer vel i landet ifølge de forjættelser, Herren gav 
vore fædre. 
 
1:8 Og kong Benjamin lærte sine sønner mange flere ting, som ikke er skrevet i denne bog. 
 
1:9 Og efter at kong Benjamin var holdt op med at undervise sine sønner, begyndte han at blive 
gammel, og han blev klar over, at han meget snart måtte gå al kødets gang; derfor mente han, at det var 
passende, at han overdrog riget til en af sine sønner. 
 
1:10 Han lod derfor Mosiah hente, og her er de ord, han talte til ham, idet han sagde:  Min søn, jeg 
ønsker, at du skal lade et opråb gå ud over alt i dette land, til hele folket, til Zarahemlas folk eller Mosiahs 
folk, som bor i landet, så at de derved kan samles sammen; thi i morgen vil jeg med min egen mund 
kundgøre, at du er konge og regent over dette folk, som Herren, vor Gud, har givet os.  {Om 124 f.K.} 
 
1:11 Endvidere vil jeg give dette folk et navn, hvorved de kan skelnes fra alle de folk, som Gud Herren 
har bragt ud af Jerusalems land; og dette gør jeg, fordi de har været et ivrigt folk til at holde Herrens 
befalinger. 
 
1:12 Og jeg giver dem et navn, som aldrig skal udslettes, uden ved overtrædelse. 
 



1:13 Ja, jeg siger yderligere til dig, at dersom dette højt velsignede Herrens folk skulle falde i 
overtrædelse og blive et ugudeligt og horagtigt folk, da vil Herren svigte dem, så at de derigennem bliver 
svage som deres brødre, og han vil ikke mere beskytte dem med sin uforlignelige og vidunderlige kraft, 
således som han hidtil har beskyttet vore fædre. 
 
1:14 Thi jeg siger dig, at dersom han ikke havde udrakt sin arm for at beskærme vore fædre, ville de 
være faldet i lamaniternes hænder og blevet et offer for deres had. 
 
1:15 Og det skete, efter at kong Benjamin havde endt sin tale til sin søn, at han overdrog ham ledelsen 
af alle rigets anliggender. 
 
1:16 Og endvidere overdrog han ham også opsynet med de optegnelser, som var indgraveret på 
messingpladerne og ligeledes med Nephis plader og Labans sværd og kuglen eller vejviseren, som førte 
vore fædre gennem ørkenen, og som var lavet ved Herrens hånd, for at de derved kunne vejledes, hver 
og en i forhold til den agtpågivenhed og flid, de viste ham. 
 
1:17 Når de derfor ikke var tro, havde de ikke lykke eller fremgang på rejsen, men blev drevet tilbage 
og pådrog sig Guds mishag, og derfor blev de straffet med hunger og svære lidelser, for at de 
derigennem kunne blive påmindet om deres pligt. 
 
1:18 Og nu skete det, at Mosiah gik og gjorde, som hans fader havde befalet ham og forkyndte hele 
folket, som var i Zarahemlas land, at de skulle forsamle sig og drage op til templet for at høre de ord, som 
hans fader ville tale til dem. 
 

Kapitel 2 
(Om 124 f.K.) 

 
2:1 Og det skete, efter at Mosiah havde gjort, som hans fader havde befalet ham og ladet et opråb gå 
ud til hele landet, at folket samledes i hele landet for at drage op til templet og høre de ord, som kong 
Benjamin havde at sige dem. 
 
2:2 Og der var en stor skare, ja så mange, at de ikke talte dem; thi de havde formeret sig meget 
stærkt og var blevet mange i landet. 
 
2:3 Og de tog af de førstefødte af deres hjorde, så at de kunne ofre takoffer og brændoffer efter 
Moseloven; 
 
2:4 og at de kunne opsende taksigelse til Herren, deres Gud, som havde ført dem ud af Jerusalems 
land, og som havde udfriet dem af deres fjenders hænder og udnævnt retfærdige mænd som lærere for 
dem og ligeså en retfærdig mand til deres konge, som havde oprettet fred i Zarahemlas land, og som 
havde lært dem at holde Guds bud, så at de kunne glæde sig og blive fyldt med kærlighed til Gud og alle 
mennesker 
 
2:5 * Og da de kom op til templet, rejste de deres telte rundt omkring, hver mand med sin familie, 
bestående af hustru, sønner og døtre, og deres sønner og deres døtre, fra den ældste til den yngste, hver 
familie for sig. 
 
2:6 Og de opslog teltene rundt omkring templet, hver mand med sin teltdør vendt mod templet, så at 
de kunne blive i teltene og dog høre de ord, som kong Benjamin ville tale til dem. 
 
2:7 Thi der var så mange til stede, at kong Benjamin ikke kunne undervise dem alle indenfor templets 
mure; derfor lod han rejse et tårn, så hans folk derfra kunne høre de ord, han ville tale til dem. 
 
2:8 * Og han begyndte at tale fra tårnet til sit folk, men de kunne ikke alle -- på grund af skarens 
størrelse -- høre hans ord; derfor lod han de ord, som han talte, nedskrive og sende ud til dem, som ikke 
kunne høre ham, så at de også kunne modtage hans ord. 



 
2:9 Og her er de ord, han talte og lod skrive:  Mine brødre, alle, som er samlet her, I, der kan høre 
mine ord, som jeg vil tale til jer i dag; thi jeg har ikke anmodet jer om at komme her for at drive spøg med 
de ord, jeg skal tale, men for at I skal lytte til mig og åbne ørene, så at I kan høre og hjertet, så at I kan 
forstå og sindet, så at Guds hemmeligheder kan afsløres for jer. 
 
2:10 Jeg har ikke befalet jer at komme herop, for at I skulle frygte mig eller for at I skulle tænke, at jeg 
af mig selv er mere end et dødeligt menneske. 
 
2:11 Men jeg er, ligesom I, underkastet alle slags legemlige og åndelige svagheder; alligevel er jeg 
blevet valgt af dette folk og indviet af min fader, og har ved Herrens hånd fået lov til at være regent og 
konge over dette folk, og er blevet beskyttet og bevaret ved hans uforlignelige kraft, så at jeg kan tjene jer 
med al den magt, det sind og den styrke, som Herren har givet mig. 
 
2:12 Jeg siger jer, at da det er blevet mig forundt at tilbringe mine dage i jeres tjeneste indtil dette 
øjeblik, har jeg ikke tragtet efter guld eller sølv eller noget som helst af jeres rigdomme. 
 
2:13 Jeg har heller ikke givet min tilladelse til, at I skulle spærres inde i fængsler, eller at I skulle gøre 
hinanden til slaver eller at I skulle myrde eller plyndre eller stjæle eller bedrive hor, og jeg har heller ikke 
givet jer lov til at udøve nogen slags ugudelighed, men har lært jer, at I skal holde Herrens bud i alt det, 
han har befalet jer. 
 
2:14 Og jeg har endog selv arbejdet med mine egne hænder for at kunne tjene jer, og for at I ikke 
skulle tynges af skatter, og at der ikke skulle lægges noget på jer, der var tungt at bære, og i dag er I selv 
vidne til alle de ting, jeg har talt om. 
 
2:15 Men, mine brødre, jeg har ikke gjort dette for at rose mig, ej heller siger jeg dette for derigennem 
at anklage jer; men jeg siger det, for at I kan vide, at jeg i dag kan svare Gud med ren samvittighed. 
 
2:16 Se, jeg siger jer, fordi jeg sagde til jer, at jeg havde tilbragt mine dage for at tjene jer, ønsker jeg 
ikke at rose mig, thi jeg har kun stået i Guds tjeneste. 
 
2:17 Og se, jeg siger jer dette, for at I kan få visdom og lære, at når I er i jeres medmenneskers 
tjeneste, tjener I blot Gud. 
 
2:18 Se, I har kaldt mig, jeres konge; og hvis jeg, som I kalder jeres konge, arbejder for at tjene jer, 
burde I da ikke arbejde for at tjene hinanden? 
 
2:19 Og atter, hvis jeg, som I kalder jeres konge, som har tilbragt sine dage for at tjene jer og alligevel 
har været i Guds tjeneste, fortjener nogen tak af jer, o, hvor meget burde I da ikke takke jeres himmelske 
Konge! 
 
2:20 Jeg siger jer, mine brødre, at dersom I ville yde al den tak og pris, som I formår med hele jeres 
sjæl, til den Gud, som har skabt jer, og som har bevaret jer og skænket jer glæde og givet jer lov til at 
leve i fred med hinanden - 
 
2:21 jeg siger jer, at dersom I skulle tjene ham, som har skabt jer fra begyndelsen, og som bevarer jer 
fra dag til dag ved at give jer ånde, så at I kan leve og røres og gøre efter jeres egen vilje, ja, som endog 
tager sig af jer hvert eneste minut -- jeg siger jer, at dersom I skulle tjene ham af hele jeres sjæl, ville I 
dog være unyttige tjenere. 
 
2:22 Og se, alt, hvad han fordrer af jer, er, at I skal holde hans bud, og han har lovet jer, at dersom I vil 
holde hans bud, skal det gå jer vel i landet; og han går aldrig fra det, han har sagt; dersom I derfor holder 
hans bud, velsigner han jer og gør jer lykkelige. 
 
2:23 Se nu, for det første har han skabt jer og skænket jer livet, for hvilket I står i gæld til ham. 



 
2:24 Og for det andet fordrer han, at I skal gøre, som han har befalet jer, for hvilket han uopholdeligt 
velsigner jer, dersom I gør det, og således har han belønnet jer.  Og I står stadig i gæld til ham, og det vil 
I blive ved med at gøre i al evighed; hvad har I da at rose jer af? 
 
2:25 Og nu spørger jeg:  Kan I sige noget om jer selv?  Jeg siger nej.  I kan ikke sige, at I er blot så 
meget som jordens støv, dog blev I skabt af jordens støv, men se, det tilhører ham, som skabte Jer. 
 
2:26 Og jeg, ja jeg, som I kalder jeres konge, er ikke bedre, end I er; thi jeg er også af støv, Og I ser, 
at jeg er gammel og er ved at tilbagegive dette dødelige hylster til moder jord. 
 
2:27 Derfor, ligesom jeg sagde til jer, at jeg havde tjent jer og vandret med god samvittighed for Gud, 
så har jeg nu forårsaget, at I er samlet her, for at jeg kunne findes ulastelig, og at jeres blod ikke skulle 
komme over mig, når jeg skal dømmes af Gud for de ting, som han har befalet mig angående jer. 
 
2:28 Jeg siger jer, at jeg har ladet jer komme sammen her, for at jeg kan rense mine klæder for jeres 
blod nu, da jeg går på gravens rand, så at jeg kan gå bort i fred, og min udødelige ånd kan forene sig 
med de himmelske kor i at lovsynge og prise en retfærdig Gud. 
 
2:29 Og endvidere siger jeg jer,at jeg har ladet jer komme sammen for at kunne forkynde jer, at jeg 
ikke mere kan være jeres lærer, ej heller jeres konge. 
 
2:30 Thi selv nu skælver hele mit legeme meget, medens jeg forsøger at tale til jer; men Gud Herren 
står mig bi, og han tillader, at jeg taler til jer og har befalet mig, at jeg i dag skal kundgøre for jer, at min 
søn Mosiah er konge og regent over jer. 
 
2:31 Og nu ønsker jeg, mine brødre, at I skal gøre, som I hidtil har gjort.  Ligesom I har holdt mine 
befalinger og min faders befalinger, og det er gået jer godt, og I er blevet forskånet for at falde i jeres 
fjenders hænder, skal det gå jer, dersom I vil adlyde min søns befalinger eller Guds befalinger, som skal 
gives jer af ham; I skal trives i landet, og jeres fjender skal ikke have magt over jer. 
 
2:32 Men, o mit folk, vogt jer for, at der ikke skal opstå uenighed blandt jer og I finde behag i at adlyde 
den onde ånd, som blev omtalt af min fader Mosiah. 
 
2:33 Thi se, der er udtalt et ve over den, der finder behag i at adlyde den ånd; thi den, som adlyder 
den og vedbliver dermed og dør i sine synder, pådrager sin egen sjæl fordømmelse; thi han får som løn  
evig straf, fordi han har overtrådt Guds lov mod bedre vidende. 
 
2:34 Jeg siger jer, at der er ikke nogen mellem jer, undtagen jeres små børn, som ikke er blevet belært 
om disse ting, og som ikke ved, at I står i evig gæld til jeres himmelske Fader til at overlade ham alt, hvad 
I har og er; og I er ligeledes blevet belært om de optegnelser, som indeholder de profetier, der fremsattes 
af de hellige profeter, lige fra den tid, da vor fader Lehi forlod Jerusalem. 
 
2:35 Og ligeledes alt det, der indtil nu er blevet talt af vore fædre.  Og se, de sagde også det, der blev 
dem befalet af Herren; derfor er de retfærdige og sande. 
 
2:36 Og nu siger jeg jer, mine brødre, at dersom I, efter at I er blevet undervist og har fået kundskab 
om alle disse ting, skulle overtræde og gå imod det, der er talt, da unddrager I jer selv Herrens ånd, så 
den ikke har plads hos jer til at lede jer på visdommens sti, så at I kan blive velsignet og blive lykkelige og 
blive bevaret. 
 
2:37 Jeg siger jer, at den, som gør dette, gør sig skyldig i åben opstand imod Gud; derfor finder han 
behag i at adlyde den onde ånd, og bliver en fjende af al retfærdighed, og derfor er Herren ikke hos ham, 
thi Herren bor ikke i vanhellige templer. 
 



2:38 Hvis et sådant menneske derfor ikke omvender sig, men fortsætter og dør som en fjende af Gud, 
vækker den guddommelige retfærdigheds krav hans udødelige sjæl til en levende bevidsthed om hans 
brøde, hvad der får ham til at vige tilbage for Herrens åsyn, og fylder hans bryst med nag og smerte og 
angst, som kan lignes ved en uudslukkelig ild, hvis luer opstiger i al evighed. 
 
2:39 Og nu siger jeg jer, at barmhjertigheden ikke har noget krav på et sådant menneske; derfor er 
hans endelige dom at lide uendelig pine, 
 
2:40 Og alle, gamle og unge og små børn, som kan forstå mine ord -- thi jeg har talt tydeligt til jer, for 
at I kunne forstå -- jeg beder, at I må vågne til ihukommelse om deres forfærdelige tilstand, som er faldet i 
overtrædelse. 
 
2:41 Endvidere ønsker jeg, at I vil tænke på deres velsignede og lykkelige tilstand, der holder Guds 
bud.  Thi se, de blev velsignet i alle ting, både timelige og åndelige, og dersom de holder trofast ud til 
enden, bliver de modtaget i himlen for at bo hos Gud i evigvarende salighed.  O, husk på, husk på, at 
disse ting er sande, thi Gud Herren har talt dem. 
 

Kapitel 3 
(Om 124 f.K.) 

 
3:1 Mine brødre, jeg vil atter bede om jeres opmærksomhed, eftersom jeg har noget mere at sige jer; 
thi se, jeg har noget at sige jer om det tilkommende. 
 
3:2 Og det, jeg vil sige jer, er blevet mig kundgjort af en engel fra Gud.  Og han sagde til mig:  Vågn 
op!  Og jeg vågnede, og se, han stod for mig. 
 
3:3 Og han sagde til mig:  Vågn op og hør de ord, jeg skal sige dig; thi se, jeg er kommet for at bringe 
dig det glade budskab om stor glæde. 
 
3:4 Thi Herren har hørt dine bønner og har afsagt dom om din retfærdighed og sendt mig for at 
forkynde dig dette, så du kan fryde dig, og for at du kan kundgøre det for dit folk, så at de også kan fyldes 
med glæde. 
 
3:5 Thi se, den tid kommer og er ikke langt borte, da Herren, den Almægtige, som regerer, som var 
og er fra al evighed til al evighed, skal komme ned fra himlen med kraft blandt menneskenes børn og bo i 
et jordisk hylster og gå omkring blandt menneskene og gøre kraftige gerninger, såsom at helbrede de 
syge, oprejse de døde, få de lamme til at gå, gengive de blinde deres syn, få de døve til at høre og 
helbrede alle slags sygdomme. 
 
3:6 Og han skal udkaste djævle eller de onde ånder, som bor i menneskenes børns hjerter. 
 
3:7 Og se, han skal lide fristelser og legemlige smerter, hunger, tørst og møje, ja, mere end 
mennesker kan udholde, uden at det forvolder døden; thi se, blod kommer fra hver pore, så stor skal 
hans ængstelse være for sit folks synder og vederstyggeligheders skyld. 
 
3:8 Og han skal kaldes Jesus Kristus, Guds Søn, himlens og jordens Fader, som har skabt alle ting 
fra begyndelsen, og hans moder skal kaldes Maria. 
 
3:9 Og se, han kommer til sine egne, for at frelse kan komme til menneskenes børn ved tro på hans 
navn, og selv efter alt dette skal de betragte ham som et menneske og sige, at han har en djævel i sig, og 
de skal hudstryge og korsfæste ham. 
 
3:10 Og han skal opstå fra de døde på tredjedagen, og se, han står for at dømme verden.  Og alt dette 
sker, for at en, retfærdig dom kan fældes over menneskenes børn. 
 



3:11 Thi se, hans blod soner også for deres synder, som er faldet ved Adams overtrædelse, og som er 
døde uden kundskab om Guds vilje angående sig, eller som har syndet i uvidenhed. 
 
3:12 Men ve den, som ved, at han strider imod Gud; thi frelse bliver ikke en sådan til del, uden 
gennem omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus. 
 
3:13 Og Gud Herren har sendt sine hellige profeter blandt menneskenes børn for at kundgøre disse 
ting for alle slægter, stammer, tungemål og folk, for at hver og en, der tror, at Kristus skal komme, kan få 
forladelse for deres synder og fryde sig i stor glæde, ja, som om han allerede var kommet iblandt dem. 
 
3:14 Dog så Gud Herren, at hans folk var et hårdnakket folk, og han gav dem en lov, nemlig 
Moseloven. 
 
3:15 Og han viste dem mange tegn og undere og forbilleder og lignelser med hensyn til sit komme, og 
hellige profeter talte også til dem om hans komme, og dog forhærdede de deres hjerter og forstod ikke, at 
Moseloven ikke gavner noget uden gennem forsoningen ved hans blod. 
 
3:16 Og om det var muligt, at små børn kunne synde, kunne de ikke blive frelst; men jeg siger jer, de 
er salige; thi se, ligesom de falder i Adam eller af naturen, så er Kristi blod en forsoning for deres synder. 
 
3:17 Og endvidere siger jeg jer, at der ikke skal gives noget andet navn, ej heller nogen anden vej eller 
middel, hvorved frelse kan komme til menneskenes børn, uden i og ved Kristi, Herren, den Almægtiges, 
navn. 
 
3:18 Thi se, han dømmer, og hans dom er retfærdig, og barnet, der dør tidligt, fortabes ikke, men 
menneskene bringer fordømmelse over deres egen sjæl, medmindre de ydmyger sig og bliver som små 
børn og tror, at frelse var og er og skal komme i og ved Kristi, Herren, den Almægtiges, forsonende blod. 
 
3:19 Thi det naturlige menneske er en fjende af Gud og har været det siden Adams fald og vil vedblive 
at være det i al evighed, medmindre det underkaster sig den Helligånds ledelse, aflægger det naturlige 
menneske og bliver en hellig gennem forsoningen ved den Herre Kristus og bliver som et barn, 
underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underkaste sig alt det, Herren finder 
tjenligt at pålægge det, ligesom et barn underkaster sig sin fader. 
 
3:20 Og jeg siger endvidere til dig, at den tid skal komme, da kundskaben om en Frelser skal spredes 
blandt alle slægter, stammer, tungemål og folk. 
 
3:21 Og se, når den tid kommer, skal ingen, undtagen små børn, findes ulastelige for Gud, uden 
gennem omvendelse og tro på Herren, den Almægtiges navn. 
 
3:22 Og selv da, når du har lært dit folk det, som Herren, din Gud, har befalet dig, da findes de ikke 
mere sagesløse for Guds åsyn, uden ifølge de ord, jeg har talt til dig. 
 
3:23 Og nu har jeg talt de ord, som Gud Herren har befalet mig. 
 
3:24 Og så siger Herren:  De skal stå som et klart vidnesbyrd mod dette folk på dommens dag, 
hvorefter de skal dømmes, hvert menneske efter dets gerninger, enten de er gode eller slette. 
 
3:25 Dersom de er slette, da overgives de til en frygtelig ransagelse af deres egne synder og 
vederstyggeligheder, hvad der får dem til at gyse tilbage for Herrens åsyn til en tilstand af elendighed og 
evig pine, hvorfra de ikke kan vende tilbage; derfor har de bragt fordømmelse over deres egen sjæl. 
 
3:26 Thi de har drukket af Guds vredes bæger, som retfærdigheden ikke mere kunne hindre dem i, 
end den kunne forhindre Adam i at falde, fordi han tog af den forbudne frugt; derfor kunne 
barmhjertigheden for evigt ikke mere have nogen fordring på dem. 
 



3:27 Og deres pine er som en sø af ild og svovl, hvis luer er uudslukkelige, og hvis røg opstiger i al 
evighed.  Således har Herren befalet mig.  Amen. 
 

Kapitel 4 
(Om 124 f.K.) 

 
4:1 Og nu skete det, at da kong Benjamin var holdt op med at tale de ord, som var blevet ham givet 
af Herrens engel, så han på mængden rundt omkring, og se, de var faldet til jorden, thi Herrens frygt var 
kommet over dem. 
 
4:2 Og de havde set, at de i deres egen kødelige tilstand endog var ringere end støvet på jorden.  Og 
de råbte alle som med een stemme, idet de sagde:  O, vær barmhjertig og anvend Kristi forsonende blod, 
så at vi kan få tilgivelse for vore synder, og at vore hjerter kan renses, thi vi tror på Jesus Kristus, Guds 
Søn, som skabte himlen og jorden og alle ting, og som skal komme ned blandt menneskenes børn. 
 
4:3 * Og efter at de havde talt disse ord, kom Herrens ånd over dem, og de fyldtes med glæde, 
eftersom de havde fået forladelse for deres synder og fred med samvittigheden ved den særdeles stærke 
tro, de havde på Jesus Kristus, som skulle komme ifølge de ord, som kong Benjamin havde talt. 
 
4:4 Og kong Benjamin åbnede atter munden og begyndte at tale til dem og sagde:  Mine venner og 
mine brødre, mine slægtninge og mit folk, jeg vil atter bede om jeres opmærksomhed, så at I kan høre og 
forstå resten af mine ord, som jeg vil tale til jer. 
 
4:5 Thi se, kundskaben om Guds godhed har nu vakt jer til bevidsthed om jeres intethed og jeres 
uværdige og faldne tilstand. 
 
4:6 Jeg siger jer, at I er kommet til kundskab om Guds godhed og hans uforlignelige magt, hans 
visdom, hans tålmodighed og langmodighed med menneskenes børn og ligeså om forsoningen, som har 
været beredt fra verdens grundvold blev lagt, for at frelse derved kunne komme til den, som forlader sig 
på Herren og beflitter sig på at holde hans bud og vedbliver i troen til sit livs ende -- jeg mener det 
dødelige legemes liv. 
 
4:7 Jeg siger, at det er et sådant menneske, der opnår frelse gennem forsoningen, som er beredt fra 
verdens begyndelse for helt menneskeslægten, som har været til siden Adams fald, eller som er eller 
nogensinde skal komme til at eksistere, til verdens ende. 
 
 
4:8 Og dette er midlet, hvorigennem frelsen kommer.  Og der er ingen anden frelse end denne, som 
er omtalt; og der findes heller ikke andre betingelser, hvorpå mennesket kan blive frelst, undtagen de 
betingelser, som jeg har opregnet for jer. 
 
4:9 Tro på Gud, tro at han er til, og at han skabte alle ting, både i himlen og på jorden; tro at han har 
al visdom og al magt, både i himlen og på jorden; tro at mennesket ikke fatter alle de ting, som Herren 
kan fatte. 
 
4:10 Og atter, tro at I må angre jeres synder og forsage dem og ydmyge jer for Gud og i hjertets 
oprigtighed bede om, at han vil tilgive jer; og dersom I nu tror alle disse ting, se til, at I gør dem. 
 
4:11 Og atter siger jeg jer, som jeg før har sagt, at eftersom I er kommet til kundskab om Guds 
herlighed, eller om I har kendt hans godhed og har smagt hans kærlighed og fået forladelse for jeres 
synder, hvad der er årsag til så stor glæde i jeres sjæl, så ønsker jeg, at I skal ihukomme og altid bevare i 
erindringen Guds storhed og jeres egen intethed samt hans godhed og langmodighed imod jer, uværdige 
skabninger, og ydmyge jer i største ydmyghed, daglig påkalde Herrens navn og være bestandige i troen 
på det, der skal komme, som blev talt ved engelens mund. 
 



4:12 Og se, jeg siger jer, at dersom I gør dette, skal I altid være glade og være fyldt med Guds 
kærlighed og altid få syndsforladelse; og I skal vokse i kundskaben om hans herlighed, som skabte jer, 
eller i kundskaben om det, der er ret og sandt. 
 
4:13 Og I vil ikke være tilbøjelige til at forurette hinanden, men til at leve fredsommeligt og give ethvert 
menneske, hvad der tilkommer det. 
 
4:14 Og I vil ikke tilstede, at jeres børn går sultne eller nøgne, ej heller vil I tilstede, at de overtræder 
Guds love og strides og kives indbyrdes og tjener djævelen, som er syndens Herre, og som er den onde 
ånd, som vore fædre har talt om, han, som er en fjende af al retfærdighed. 
 
4:15 Men I vil lære dem at vandre på sandhedens og dydens veje; I vil lære dem at elske og tjene 
hinanden. 
 
4:16 Og I vil også selv hjælpe dem, der har jeres bistand behov; I vil dele jeres formue med den, der er 
trængende, og I vil ikke tillade, at betleren forgæves fremfører sin bøn for jer, eller lade ham bortvise for 
at omkomme. 
 
4:17 Du vil måske sige:  Det menneske er selv skyld i sin elendighed; derfor vil jeg tilbageholde min 
hånd og ikke give ham af min mad og heller ikke give ham af mit gods, så han ikke lider nød; thi hans 
straf er retfærdig. 
 
4:18 Men jeg siger dig, o menneske, at hver den, der gør dette, har stor årsag til anger, og uden at 
han omvender sig fra det, som han har gjort, omkommer han for evigt og har ingen del i Guds rige. 
 
4:19 Thi se, er vi ikke alle betlere?  Er vi ikke afhængige af det samme væsen, Gud selv, for al vor 
rigdom, både føde og klæder, guld og sølv og alle de rigdomme af enhver slags, som vi ejer? 
 
4:20 Og se, I har endog nu påkaldt hans navn og bedt om forladelse for jeres synder, og har han ladet 
jer bede forgæves?  Nej, han har udgydt sin Ånd over jer og har ladet jeres hjerter fyldes med glæde, og 
jeres mund tillukkes, så at I ikke kunne finde udtryk, så stor var jeres glæde. 
 
4:21 Og nu, dersom Gud, som har skabt jer, og på hvem jeres liv og alt det, I har og er, beror, 
skænker jer, hvad end I beder om, som er ret, i tro, stolende på, at I skal få, o, burde I da ikke dele med 
hinanden af de midler, I har? 
 
4:22 Og dersom I dømmer det menneske, som retter sin bøn til jer om hjælp for ikke at omkomme, og 
I fordømmer ham, hvor meget retfærdigere vil da ikke jeres fordømmelse blive, fordi I ikke giver af jeres 
rigdom, som ikke tilhører jer, men Gud, hvem jeres liv også tilhører; og dog opsender I ingen bøn, og I 
omvender jer heller ikke fra de ting, som I har gjort. 
 
4:23 Jeg siger jer, ve det menneske, thi hans formue skal forgå sammen med ham; og dette siger jeg 
nu til dem, der er rige på denne verdens gods. 
 
4:24 Og atter siger jeg til de fattige:  I, som intet har og dog har tilstrækkeligt til at leve fra dag til dag, 
jeg mener alle I, som afviser betleren, fordi I intet har; jeg ville ønske, I ville sige i hjertet:  Jeg giver ikke 
noget, fordi jeg ikke har noget, men dersom jeg havde, ville jeg give. 
 
4:25 Dersom I siger dette i hjertet, er I uden skyld, men ellers er I fordømt, og jeres fordømmelse er 
retfærdig, thi I begærer det, som I ikke har modtaget. 
 
4:26 Og for disse tings skyld, som jeg har talt til jer -- nemlig, at I kan blive ved med at have forladelse 
for jeres synder fra dag til dag, at I kan vandre uden skyld for Gud, ønsker jeg, at I skal dele af jeres gods 
med de fattige, hvert menneske efter sin evne, så som at give de sultne at spise, klæde de nøgne, 
besøge de syge og yde dem lindring, både åndelig og legemlig, i forhold til deres trang. 
 



4:27 Og se til, at alt dette gøres med visdom og orden; thi det forlanges ikke, at et menneske skal løbe 
hurtigere, end det har styrke til.  Og atter, det er nødvendigt, at han er flittig, så han derved kan vinde 
belønningen; derfor må alle ting ske med orden. 
 
4:28 Og jeg ønsker, at I skal huske, at hver den blandt jer, der låner af sin næste, skal give det, han 
låner, tilbage, som han har aftalt; thi ellers begår han synd, og han vil måske også få sin næste til at begå 
synd. 
 
4:29 Og endelig kan jeg ikke fortælle jer alle de ting, hvormed I kan begå synd; thi dertil gives der 
forskellige veje og midler, ja, så mange, at jeg ikke kan opregne dem. 
 
4:30 Men så meget kan jeg sige jer, at dersom I ikke vogter jer selv og jeres tanker, ord og gerninger 
og iagttager Guds befalinger og vedbliver i troen på det, I har hørt om Herrens tilkommelse til jeres livs 
ende, da skal I omkomme.  Og nu, menneske, husk derpå og omkom ikke. 
 

Kapitel 5 
(Om 124 f.K.) 

 
5:1 * Og da kong Benjamin således havde talt til sit folk, sendte han følere ud, da han ønskede at få 
at vide af folket selv, om de troede de ord, han havde talt til dem. 
 
5:2 Og de råbte alle med een røst og sagde:  Ja, vi tror alle de ord, du har talt til os, og vi ved også, 
at der ligger sikkerhed og sandhed bag dem ved Herren, den Almægtiges ånd, som har bevirket stor 
forandring hos os eller i vore hjerter, så at vi ikke mere er tilbøjelige til at gøre ondt, men bestandig gøre 
godt. 
 
5:3 Og ved Guds grænseløse godhed og Åndens tilkendegivelser har vi også et klart blik for det 
tilkommende, og dersom det var nødvendigt, kunne vi profetere om alle ting. 
 
5:4 Og det er vor tro på det, som vor konge har talt til os, der har bibragt os denne store kundskab, 
hvori vi fryder os med så stor glæde. 
 
5:5 Og vi er villige til at indgå; en pagt med vor Gud om, at vi vil gøre hans vilje og være lydige mod 
hans bud i alt, hvad han befaler os resten af vort liv, at vi ikke skulle bringe en evig straf over os, som er 
talt ved engelen, og at vi ikke skulle drikke af Guds vredes bæger. 
 
5:6 Det var de ord, som kong Benjamin ønskede at høre; derfor sagde han til dem:  I har talt de ord, 
jeg ønskede, og pagten, som I har gjort, er en retfærdig pagt. 
 
5:7 Og på grund af den pagt, I har gjort, skal I kaldes Kristi børn, hans sønner og døtre; thi se, i dag 
har han født jer åndeligt; thi I siger, at jeres hjerter er forandret ved troen på hans navn; derfor er I født af 
ham og er blevet hans sønner og døtre. 
 
 
5:8 Og under dette navn er I blevet frigjort, og der findes intet andet navn, hvorigennem I kan 
frigøres.  Der er ikke noget andet navn, hvorved frelse kommer; derfor ønsker jeg, at I skal påtage jer 
Kristi navn, alle I, der har gjort pagt med Gud, at I vil være lydige til jeres livs ende. 
 
5:9 Og det skal ske, at den, der gør dette, skal findes på Guds højre side, og han skal kende det 
navn, som han skal kaldes ved, thi han skal kaldes ved Kristi navn. 
 
5:10 Og det skal ske, at den, der ikke påtager sig Kristi navn, skal kaldes ved et andet navn, og han vil 
finde sig selv ved Guds venstre side. 
 



5:11 Og jeg vil også, at I skal huske, at det er det navn, som jeg sagde, jeg ville give jer, og som aldrig 
skal udslettes uden gennem overtrædelse.  Pas derfor på, at I ikke overtræder, at navnet ikke bliver 
udslettet af jeres hjerte. 
 
5:12 Jeg siger jer, jeg ønsker at I altid skal huske at have navnet skrevet i hjertet, så I ikke skal blive 
fundet ved Guds venstre side, men at I måtte høre og kende røsten, som I skal kaldes ved og ligeledes 
det navn, som han skal kalde jer ved. 
 
5:13 Thi hvorledes kender en mand den herre, som han ikke har tjent, og som er fremmed for ham og 
langt borte fra hans hjertes tanker og hensigter? 
 
5:14 Og atter:  Tager en mand et æsel, der tilhører hans næste, og beholder det?  Jeg siger nej; han 
vil end ikke tilstede, at det æder blandt hans flokke, men vil jage det bort og drive det ud.  Jeg siger jer, at 
således skal det være med jer, dersom I ikke kender det navn, som I skal kaldes ved. 
 
5:15 Derfor ønsker jeg, at I skal være standhaftige og urokkelige, altid rige på gode gerninger, så at 
Kristus, Herren den almægtige Gud, kan besegle jer som sine, så at I kan komme i himlen, at I kan få 
evigtvarende salighed og evigt liv gennem hans visdom, kraft, retfærdighed og barmhjertighed, som 
skabte alle ting i himlen og på jorden, og som er Gud over alt.  Amen. 
 

Kapitel 6 
(Om 124-121 f.K.) 

 
6:1 Og efter at kong Benjamin nu havde endt sin tale til folket, anså han det for passende at 
nedskrive navnet på alle dem, som havde indgået en pagt med Gud for at holde hans bud. 
 
6:2 * Og der var ikke een sjæl, med undtagelse af små børn, som ikke havde indgået pagten og 
påtaget sig Kristi navn. 
 
6:3 Og det skete atter, at da kong Benjamin havde fuldført alle disse ting og havde indviet sin søn 
Mosiah som regent og konge over sit folk og overdraget ham ledelsen af alle rigets anliggender og 
beskikket præster til at lære folket, så de derved kunne høre om og lære at kende Guds bud og mindes 
om den ed, de havde gjort, lod han mængden tage hjem, og de vendte tilbage, hver med sin familie til sit 
hus. 
 
6:4 Og Mosiah begyndte at regere i sin faders sted.  Og han begyndte at regere i sit tredivte år, hvad 
der i det hele bliver omtrent fire hundrede og seks og halvfjerdsindstyve år fra det øjeblik, Lehi forlod 
Jerusalem.  {Om 124 f.K.} 
 
 
6:5 Og kong Benjamin levede endnu tre år, inden han døde.  {Om 121 f.K.} 
 
6:6 * Kong Mosiah vandrede på Herrens veje og iagttog hans love og forordninger og holdt hans bud 
i alt, hvad der blev befalet ham. 
 
6:7 Og kong Mosiah lod sit folk dyrke jorden.  Og han selv dyrkede også jorden, for at han ikke skulle 
ligge sit folk til byrde, men gøre, som hans fader havde gjort i alle ting.  Og der var ikke nogen uenighed i 
hans folk i tre år. 
 

Kapitel 7 
(Om 121 f.K.) 

 
7:1 * Og efter at kong Mosiah havde haft uafbrudt fred i tre år, ønskede han at få noget at vide om 
det folk, som drog op for at bo i Lehi-Nephis land, eller i byen Lehi-Nephi; thi hans folk havde ikke hørt 
noget fra dem, siden de forlod Zarahemlas land, og de trættede ham derfor med deres plagerier. 
 



7:2 * Kong Mosiah gav seksten af deres stærke mænd lov til at drage op til Lehi-Nephis land for at 
forhøre sig om deres brødre.  {Om 121 f.K.} 
 
7:3 * De startede næste morgen for at drage derop, og de havde en vis Ammon med sig, der var en 
stærk og mægtig mand og en efterkommer af Zarahemla, og han var også deres anfører. 
 
7:4 Og nu vidste de ikke, hvilken vej de skulle følge i ørkenen for at komme til Lehi-Nephis land; 
derfor vandrede de mange dage i ørkenen, ja i fyrretyve dage vandrede de. 
 
7:5 Og da de havde vandret i fyrretyve dage, kom de til en høj, der ligger nord for Shiloms land, og 
dér slog de lejr. 
 
7:6 Og Ammon tog tre af sine brødre med sig, som hed Amaleki, Helem og Hem, og de drog ind i 
Nephis land. 
 
7:7 Og de mødte kongen over folket, som var i Nephis land og i Shiloms land, og de blev omringet af 
kongens livvagt og taget og bundet og kastet i fængsel. 
 
7:8 Og da de havde været i fængselet to dage, blev de atter ført frem for kongen, og deres bånd blev 
løst, og de stod for kongen, og det blev dem tilladt, eller rettere befalet, at besvare de spørgsmål, han 
ville stille dem. 
 
7:9 Og han sagde til dem:  Jeg er Limhi, Noas søn, som var en søn af Zeniff, der drog ud af 
Zarahemlas land for at arve dette land, der var deres fædres land, og som blev gjort til konge ved folkets 
stemme. 
 
7:10 Nu vil jeg gerne kende grunden til, at I var så dristige at komme nær byens mure, da jeg befandt 
mig med min vagt uden for byporten? 
 
7:11 Og af denne grund har jeg sparet jeres liv for at kunne udspørge jer, ellers ville jeg have ladet min 
vagt dræbe jer.  Det er jer tilladt at tale. 
 
7:12 Da Ammon så, at det var ham tilladt at tale, gik han frem og bøjede sig for kongen, og da han 
atter rejste sig, sagde han:  O, konge, jeg er i dag Gud meget taknemmelig, fordi jeg endnu er i live, og 
det er mig tilladt at tale, og jeg vil forsøge at tale med frimodighed. 
 
7:13 Thi jeg er forvisset om, at dersom I havde kendt mig, ville I ikke have tilladt, at jeg skulle have 
båret disse lænker, thi jeg er Ammon og er en, efterkommer af Zarahemla og er kommet hertil fra 
Zarahemlas land for at forhøre mig om vore brødre, som Zeniff førte ud af det land. 
 
7:14 * Da Limhi nu havde hørt Ammons ord, blev han meget glad og sagde:  Nu ved jeg med 
sikkerhed, at mine brødre, der var i Zarahemlas land, endnu er i live.  Og nu vil jeg glæde mig, og i 
morgen vil jeg også lade mit folk glæde sig. 
 
7:15 Vi er i trældom under lamaniterne, og vi tynges af så store skatter, som det er svært at udrede.  
Nu vil vore brødre ufri os af vor trældom eller af lamaniternes hænder, og vi vil blive deres slaver; thi det 
er bedre, at vi bliver nephiternes slaver end at betale skat til lamaniternes konge. 
 
7:16 Og kong Limhi befalede nu sin vagt, at de ikke mere skulle binde Ammon eller hans brødre, men 
lade dem gå til højen nord for Shilom og bringe deres brødre ind i byen, så de kunne spise, drikke og 
hvile sig efter rejsens strabadser, for de havde lidt meget, både sult, tørst og udmattelse. 
 
7:17 * Og næste morgen sendte kong Limhi et opråb ud til sit folk, at de skulle mødes ved templet for 
at høre de ord, han ville tale til dem. 
 



7:18 Da de var samlet, talte han til dem på denne måde og sagde:  O, I mit folk, rejs hovedet og vær 
ved godt mod; thi tiden er kommet eller er ikke langt borte, da vi ikke mere skal være underkastet vore 
fjender, selv om vore mange kampe hidtil har været forgæves; dog regner jeg med, at der endnu forestår 
en afgørende kamp. 
 
7:19 Rejs derfor hovedet og glæd jer og sæt jeres lid til Gud, den Gud, der var Abrahams, Isaks og 
Jakobs Gud, og også den Gud, som førte Israels børn ud af Ægyptens land og lod dem gå over Det røde 
Hav på tør grund og sendte dem manna, så at de ikke omkom i ørkenen, og han gjorde mange flere ting 
for dem. 
 
7:20 Og atter:  Den samme Gud, som førte vore fædre ud af Jerusalems land, har bevaret og 
beskyttet sit folk til nu.  Og det er på grund af vore misgerninger og vederstyggeligheder, vi er kommet i 
trældom. 
 
7:21 Og i dag er I alle vidne til, at Zeniff, der blev gjort til konge over dette folk, var for ivrig efter at 
komme i besiddelse af sine fædres land og derfor lod sig blænde af kong Lamans list og underfundighed, 
han, som havde indgået en pagt med kong Zeniff og havde overladt en del af landet i hans hænder eller 
selve byen Lehi-Nephi og byen Shilon og det omliggende land. 
 
7:22 Og alt dette gjorde han med det ene mål for øje at tvinge det til underkastelse og føre det i 
trældom.  Og nu betaler vi skat til lamaniternes konge til et beløb af halvdelen af vor majs og vor byg og 
af al vor sæd og halvdelen af vore flokkes og hjordes tilvækst; ja, halvdelen af alt, hvad vi ejer og har, 
kræver lamaniternes konge, eller vort liv. 
 
7:23 Er det ikke tungt at bære?  og er denne vor lidelse ikke stor?  Hvor stor grund har vi da ikke til at 
sørge. 
 
7:24 Ja, jeg siger jer, at vi har stor grund til at sørge; hvor mange af vore brødre er ikke blevet dræbt, 
og deres blod er blevet udgydt forgæves, og altsammen på grund af ugudelighed. 
 
7:25 Thi dersom dette folk ikke var faldet i overtrædelse, ville Herren ikke have tilladt, at dette store 
onde var kommet over dem.  Men de ville ikke høre hans ord, og derfor opstod der strid blandt dem, så at 
de endog indbyrdes udgød blod. 
 
7:26 Og de har slået en herrens profet ihjel, ja, en udvalgt Guds mand, som foreholdt dem deres 
ugudelighed og vederstyggeligheder og profeterede om mange tilkommende ting, ja, endog om Kristi 
komme. 
 
7:27 Og han sagde til dem, at Kristus var Gud, alle tings Fader, at han skulle påtage sig et menneskes 
skikkelse, og at det skulle være den skikkelse, hvori mennesket skabtes i begyndelsen, eller med andre 
ord sagde han, at mennesket blev skabt i Guds billede, og at Gud skulle komme blandt menneskenes 
børn og tage på sig kød og blod og gå omkring på jorden. 
 
7:28 Og fordi han sagde dette, dræbte de ham, og de gjorde mange flere ting, der nedkaldte Guds 
vrede over dem.  Hvem kan derfor undre sig over, at de er i trældom eller at de bliver ramt af svære 
lidelser? 
 
7:29 Thi Herren har sagt:  Jeg vil ikke ile mit folk til hjælp på deres overtrædelsesdag, men jeg vil 
spærre vejen for dem, så at de ikke har fremgang, og deres gerninger skal være som en anstødssten for 
dem. 
 
7:30 Og atter siger han:  Dersom mit folk sår urenhed, skal de høste frugten deraf i hvirvelvinden, og 
virkningen deraf er gift. 
 
7:31 Og atter siger han:  Dersom mit folk sår urenhed, skal de høste østenvind, som medfører hurtig 
ødelæggelse. 



 
7:32 Herrens løfte er nu opfyldt, og I er slået og undertrykt. 
 
7:33 Men hvis I af hele hjertet vil omvende jer til Herren og sætte jeres lid til ham og tjene ham med al 
sindets flid, vil han udfri jer af trældom efter sin vilje og sit behag. 
 

Kapitel 8 
(Om 121 f.K.) 

 
8:1 * Og efter at kong Limhi var holdt op med at tale til sit folk og han talte meget til dem, og det er 
ikke meget deraf, jeg har skrevet i denne bog -- meddelte han dem alle de ting, som angik deres brødre, 
der var i Zarahemlas land. 
 
8:2 Og han lod Ammon stå op for mængden og fortælle dem alt det, der var hændt deres brødre fra 
det øjeblik, da Zeniff drog ud af landet og til den tid, da han selv kom ud af landet. 
 
8:3 Han gentog også for dem de sidste ord, som kong Benjamin havde lært dem og forklarede dem 
for kong Limhis folk, for at de måtte forstå alle de ord, som han talte. 
 
8:4 * Og efter at han havde gjort alt dette, opløste kong Limhi mængden og lod dem vende tilbage, 
hver til sit. 
 
8:5 * Og de plader, der indeholdt hans folks optegnelser fra den tid, da de forlod Zarahemlas land, 
blev forelagt Ammon, så han kunne læse dem. 
 
8:6 Og så snart som Ammon havde læst optegnelsen, spurgte kongen ham, om han kunne udtyde 
sprog.  Og Ammon svarede ham, at det kunne han ikke. 
 
8:7 Og kongen sagde til ham:  Eftersom jeg var bedrøvet over mit folks lidelser, lod jeg tre og 
fyrretyve af mine folk foretage en rejse i ørkenen, så vi måske kunne anråbe vore brødre om at udfri os af 
trældom. 
 
8:8 Og de fo'r vild i ørkenen i mange dage, og selv om de var ihærdige, fandt de dog ikke 
Zarahemlas land, men vendte tilbage til dette land, efter at de havde vandret omkring i et land mellem 
mange vande og opdaget et land, der var fyldt med ben af mennesker og dyr og ruiner af alle slags 
bygninger og opdaget et land, der havde været beboet af et folk, der var lige så talrigt som Israels 
hærskarer. 
 
8:9 Og som et bevis på, at det, de havde sagt, er sandt, havde de taget fire og tyve plader med, som 
er fulde af indskrifter, og er af rent guld. 
 
8:10 Og de har også medbragt brystplader, der er store, og som er af messing og af kobber og ganske 
uskadte. 
 
8:11 De har også bragt sværd med sig, men håndgrebene var ødelagte, og bladene var fortæret af 
rust, og der findes ikke en eneste i landet, der er i stand til at tyde sproget eller indgraveringen, der er på 
pladerne.  Derfor sagde jeg til dig:  Kan du tyde sprog? 
 
8:12 Og jeg spørger dig igen:  Kender du nogen, som kan oversætte?  Thi jeg er ivrig efter at få disse 
optegnelser oversat til vort sprog.  Thi de vil måske kunne give os kundskab om en rest af folket, som er 
blevet udryddet, og fra hvem disse optegnelser kom; eller de vil måske kunne give os kendskab til det folk 
selv, som er blevet udryddet, og jeg vil gerne kende grunden til dets udryddelse. 
 
8:13 Og Ammon sagde til ham:  Jeg kan sandelig fortælle dig, o konge, om en mand, der kan tyde 
optegnelserne, for han har det, hvorved han kan se og tyde alle gamle optegnelser, og det er en gave fra 
Gud.  Og disse ting kaldes:  udtydere, og intet menneske kan se i dem, medmindre det bliver det befalet, 



for at det ikke skal se efter det, det ikke burde, og omkomme.  Og hver den, der får påbud om at se i dem, 
kaldes seer. 
 
8:14 Kongen over folket, som er i Zarahemlas land, er manden, som har fået befaling til at gøre dette, 
og som er i besiddelse af denne store gave fra Gud. 
 
8:15 Og kongen sagde, at en seer er større end en profet. 
 
8:16 Og Ammon sagde, at en seer var en åbenbarer og ligeledes en profet; og en større gave kan 
intet menneske få uden at skulle være i besiddelse af Guds magt, som intet menneske kan; dog kan der 
gives et menneske stor magt af Gud. 
 
8:17 Men en seer kender til forbigangne ting og tilkommende ting, og ved dem skal alle ting åbenbares 
og skjulte ting komme frem i lyset, og ting, der ikke er kendt, skal kundgøres ved dem, og ting, som ellers 
ikke ville blive bekendtgjort, skal ligeledes gøres kendt ved dem. 
 
8:18 Således har Gud beredt et middel, hvorved mennesket ved tro kan udføre kraftige 
undergerninger, og derfor bliver han til stor nytte for sine medmennesker. 
 
8:19 Og da nu Ammon havde sagt disse ord, glædede kongen sig overordentligt og takkede Gud, idet 
han sagde:  Uden tvivl indeholder disse plader en stor hemmelighed, og disse udtydere blev utvivlsomt 
lavet i den hensigt, at de skulle opklare alle sådanne hemmeligheder for menneskenes børn. 
 
8:20 O, hvor forunderlige er ikke Herrens gerninger, og hvor længe bærer han ikke over med sit folk, ja 
hvor blind og uigennemtrængelig er ikke menneskenes forstand; thi de vil ikke søge visdom, og de 
ønsker heller ikke, at den skal lede dem. 
 
8:21 Ja, de er som en vild flok, der flyr fra hjorden og spredes, og bortdrives og opædes af skovens 
vilde dyr. 
 
ZENIFFS OPTEGNELSE.-- En beretning om hans folk fra det øjeblik, de forlod Zarahemlas land til det 
øjeblik, da de blev udfriet af lamaniternes hænder.  Omfattende kapitlerne 9-22 inklusive. 
 

Kapitel 9 
(Om 200-187 f.K.) 

 
 
9:1 Jeg, Zeniff, der var oplært i hele nephiternes sprog og havde kendskab til Nephis land eller til 
vore fædres første ejendomsland, blev sendt ud som spejder blandt lamaniterne, for at jeg skulle 
udspejde deres styrke, så at vor hær kunne komme over dem, men da jeg så det gode hos dem, ønskede 
jeg ikke, at de skulle udryddes.  {Om 200 f.K.} 
 
9:2 Derfor gik jeg i rette med mine brødre i ørkenen, thi jeg ville, at vor anfører skulle indgå en pagt 
med dem.  Men han, der var en streng og blodtørstig mand, gav befaling til at dræbe mig, men jeg blev 
reddet ved megen blodsudgydelse; thi fader kæmpede mod fader og broder mod broder, til størstedelen 
af vor hær blev udryddet i ørkenen, og de af os, hvis liv blev sparet vendte tilbage til Zarahemlas land for 
at give denne meddelelse til deres hustruer og børn. 
 
9:3 Men jeg, der trods alt var ivrig efter at komme i besiddelse af vore fædres land, samlede så 
mange, der ønskede at drage op for at besidde landet, og vi startede igen på rejsen ud i ørkenen for at 
drage op til landet; men vi blev ramt af sult og svære lidelser, thi vi var langsomme til at ihukomme 
Herren, vor Gud. 
 
9:4 Alligevel slog vi efter mange dages vandring i ørkenen lejr på det sted, hvor vore brødre var 
faldet, og som lå i nærheden af vore fædres land. 
 



9:5 Og jeg gik atter med fire af mine mænd ind i byen til kongen for at sætte mig ind i hans 
sindsstemning og få at vide, om jeg måtte drage ind med mit folk og besidde landet i fred. 
 
9:6 Og jeg gik ind til kongen, og han gjorde pagt med mig om, at jeg måtte sætte mig i besiddelse af 
Lehi-Nephis land og Shiloms land. 
 
9:7 Og han befalede ligeledes, at hans folk skulle drage ud af landet, og jeg og mit folk drog ind for at 
tage det i besiddelse. 
 
9:8 Og vi begyndte at bygge huse og reparere bymurene, ja murene omkring byerne Lehi-Nephi og 
Shilom. 
 
9:9 Og vi begyndte at dyrke jorden og at så alle slags sæd, majs, hvede, byg, neas og sheum og 
sæd af al slags frugt, og vi begyndte at formeres og trives i landet. 
 
9:10 Det var kong Lamans list og underfundighed; thi han gav afkald på landet og lod os have det for 
at kunne bringe mit folk i trældom. 
 
9:11 Derfor skete det, efter at vi havde boet i landet i tolv år, at kong Laman begyndte at blive urolig 
for, at mit folk på en eller anden måde skulle blive stærkt i landet, så at han ikke skulle kunne få magt 
over dem og bringe dem i trældom.  {Om 188 f.K.} 
 
9:12 Lamaniterne var et dovent og afgudsdyrkende folk; derfor ønskede de at bringe os i, trældom, så 
de kunne mætte sig ved vore hænders arbejde, ja, så at de kunne gøre sig til gode med kvæget på vore 
marker. 
 
9:13 * Derfor begyndte kong Laman at ophidse sit folk til strid med mit folk, og der begyndte da at blive 
krige og uroligheder i landet. 
 
9:14 Thi i min regeringsperiodes trettende år i Nephis land, da mit folk i den sydlige del af Shiloms land 
vandede og fodrede kvæget og dyrkede jorden, overfaldt en stor lamanithær dem og begyndte at dræbe 
dem og røve deres kvæg og kornet på markerne.  {Om 187 f.K.} 
 
9:15 * Og alle, der ikke blev indhentet, flygtede til Nephis by og anråbte mig om beskyttelse. 
 
9:16 * Og jeg bevæbnede dem med buer og pile, med sværd og sabler, med knipler og slynger og  
med alle slags våben, som vi kunne tænke på, og jeg og mit folk drog ud til kamp mod lamaniterne. 
 
9:17 Ja, i Herrens styrke drog vi ud for at kæmpe mod lamaniterne; thi jeg og mit folk råbte højt til 
Herren, om han ville udfri os af vore fjenders hænder; thi vi var kommet til at tænke på vore fædres 
befrielse. 
 
9:18 Og Gud hørte vore råb og bønhørte os, og vi gik frem i hans styrke, ja, vi gik frem mod 
lamaniterne, og på en nat og en dag slog vi tre tusinde og tre og fyrre ihjel, indtil vi havde drevet dem ud 
af landet. 
 
9:19 Og jeg hjalp selv med mine egne hænder til at begrave deres døde.  Og til vor store sorg og 
bedrøvelse var to hundrede og ni og halvfjerds af vore brødre faldet. 
 

Kapitel 10 
(Om 178-160 f.K.) 

 
10:1 * Og vi begyndte igen at oprette riget og atter at besidde landet i fred.  Og jeg lod lave alle slags 
krigsvåben, så at jeg havde våben til mit folk i tilfælde af, at lamaniterne igen ville føre krig mod dem. 
 



10:2 Og jeg satte vagter rundt omkring i landet, så at lamaniterne ikke igen skulle overfalde os og 
ødelægge os; og således beskyttede jeg mit folk og mine hjorde mod at falde i vore fjenders hænder. 
 
10:3 * Og vi var i besiddelse af vore fædres land i mange år, ja i et tidsrum af to og tyve år.  {Om 178 
f.K.} 
 
10:4 Og jeg lod mændene dyrke jorden og avle alle slags korn og enhver slags frugt. 
 
10:5 Og jeg lod kvinderne spinde og arbejde samt virke og forfærdige alle slags fint linned, ja enhver 
slags klæde, så vi kunne klæde vor nøgenhed; og således trivedes vi i landet og havde vedvarende fred i 
to og tyve år. 
 
10:6 * Og kong Laman døde, og hans søn begyndte at regere i hans sted.  Og han begyndte at hidse 
sit folk op til kamp mod mit folk; derfor begyndte de på krigsforberedelser og at indlade sig i kamp med 
mit folk. 
 
10:7 Men jeg havde sendt mine spejdere ud rundt omkring i Shemlons land, så jeg kunne opdage 
deres forberedelser og være på vagt mod dem, så de ikke skulle komme over mit folk og udrydde dem. 
 
10:8 * Og de strømmede ind over den nordlige del af Shiloms land med deres store hær, mænd, 
bevæbnede med buer og pile, med sværd og sabler, med sten og slynger; og de havde raget hoved og 
var nøgne, og de havde et læderbælte om lænderne. 
 
10:9 * Og jeg lod mit folks kvinder og børn skjule sig i ørkenen, og jeg lod alle mine gamle mænd, som 
kunne bære våben og ligeledes alle mine unge mænd, som var våbenføre, samles for at drage i kamp 
mod lamaniterne, og jeg lod dem stille op i geled, hver mand efter alder. 
 
10:10 * Og vi drog i kamp mod lamaniterne.  Og selv jeg, der var højt oppe i alderen, gik i kamp mod 
lamaniterne.  Og vi gik ud til kamp i Herrens styrke. 
 
10:11 Og lamaniterne kendte ikke noget til Herren og heller ikke Herrens styrke, hvorfor de stolede på 
deres egen styrke.  Dog var de et stærkt folk, hvad menneskelig styrke angik. 
 
10:12 Det var et vildt, rovgerrigt og blodtørstigt folk, der holdt fast ved deres fædres overleveringer.  De 
troede nemlig, at de var blevet drevet ud af Jerusalems land på grund af deres fædres ugudelighed, og at 
de blev forurettet i ørkenen af deres brødre, og at de også blev forurettet på rejsen over havet. 
 
10:13 Og atter, at de blev forurettet, medens de var i deres første arveland, efter at de var kommet over 
havet, og alt dette, fordi Nephi var mere trofast i at holde Herrens befalinger -- derfor blev han velsignet af 
Herren, thi Herren hørte hans bønner og besvarede dem, og han tog ledelsen af deres vandring i 
ørkenen. 
 
10:14 Og hans brødre var vrede på ham, fordi de ikke forstod Herrens handlemåde; de var også vrede 
på ham på havet, fordi de forhærdede hjertet mod Herren. 
 
10:15 Og de var også vrede på ham, da de var kommet til det forjættede land, fordi han, som de sagde, 
havde taget folkets ledelse ud af deres hænder, og de forsøgte at slå ham ihjel. 
 
10:16 Og de blev atter vrede på ham, fordi han drog bort i ørkenen og medtog de optegnelser, som var 
skrevet på messingpladerne, thi de sagde, at han havde røvet dem. 
 
10:17 Og således havde de lært deres børn til at hade nephiterne og at myrde dem og røve og plyndre 
dem og gøre alt, hvad de kunne for at udrydde dem, og derfor nærede de et evigt had til Nephis børn. 
 



10:18 Af den selv samme grund har kong Laman ved sin list, løgn og underfundighed og gyldne løfter 
bedraget mig for at kunne ødelægge dette mit folk, som jeg har ført her til landet, og vi har lidt under dette 
i mange år i landet. 
 
10:19 Og efter at jeg, Zeniff, havde talt alle disse ting til mit folk angående lamaniterne, opmuntrede jeg 
dem til at gå i kamp af al kraft og sætte deres lid til Herren, og derfor kæmpede vi med dem, mand mod 
mand. 
 
10:20 Og vi drev dem atter ud af vort land og tilføjede dem et stort nederlag, ja, dræbte så mange, at vi 
ikke talte dem. 
 
10:21 * Og vi vendte igen tilbage til vort eget land, og mit folk begyndte nu atter at passe deres hjorde 
og at dyrke jorden. 
 
10:22 Og da jeg nu var gammel, overdrog jeg riget til en af mine sønner, og derfor siger jeg ikke mere.  
Må Herren velsigne mit folk.  Amen.  {Probably Om 160 f.K.} 
 

Kapitel 11 
(Om 160-150 F.K.) 

 
11:1 * Og nu overdrog Zeniff riget til Noa, en af sine sønner, og Noa begyndte at regere i hans sted, 
men han vandrede ikke på sin faders veje. 
 
11:2 For han holdt ikke Guds befalinger, men vandrede efter sit eget hjertes ønsker.  Og han havde 
mange hustruer og medhustruer.  Og han fik sit folk til at begå synd og til at gøre det, der var 
vederstyggeligt i Herrens øjne.  Ja, og de bedrev hor og al slags ugudelighed. 
 
11:3 Og han lagde en skat på en femtedel på alt det, de ejede, en femtedel af deres guld og af deres 
sølv, en femtedel af deres ziff og deres kobber og messing og jern og en femtedel af deres fedekvæg og 
en femtedel af al deres afgrøde. 
 
11:4 Og alt dette tog han for at underholde sig selv og sine hustruer og medhustruer samt sine 
præster og deres hustruer og medhustruer; således havde han forandret forholdene i riget. 
 
11:5 Thi han afsatte alle de præster, der var blevet indsat af hans fader og indsatte nye i deres sted, 
sådanne der var opblæst af stolthed i hjertet. 
 
11:6 Ja, på denne måde blev de holdt oppe i deres dovenskab og afguderi og horeri ved de skatter, 
som kong Noa havde pålagt folket; således arbejdede folket særdeles meget for at støtte ugudelighed. 
 
11:7 Og de blev også afgudsdyrkere, fordi de lod sig bedrage af kongens og præsternes tomme og 
smigrende ord; thi de talte smigrende ord til dem. 
 
11:8 Kong Noa opførte mange store og prægtige bygninger, og han prydede dem med smukt arbejde 
af træ og med alle slags kostbare ting som guld, sølv, jern, messing, ziff og kobber. 
 
11:9 Og han byggede sig også et stort slot og en trone midt i det, hvoraf alt var af fint træ og prydet 
med guld og sølv og kostbare ting. 
 
11:10 Og han lod også sine håndværkere udføre al slags fint arbejde af smukt træ, kobber og messing 
indenfor templets mure. 
 
11:11 Og de sæder, der var bestemt for højpræsterne, og som var højere end alle de andre sæder, 
prydede han med rent guld, og han lod bygge et brystværn foran dem, så de kunne hvile sig med 
armene, medens de talte løgnagtige og pralende ord til folket. 
 



11:12 * Og han byggede et tårn i nærheden af templet, ja så højt, at han kunne stå på toppen af det og 
se ud over Shiloms land og Shemlons land, der var beboet af lamaniter, og han kunne endog se ud over 
hele landet rundt omkring. 
 
11:13 * Og han lod mange bygninger opføre i Shiloms land, og han lod bygge et stort tårn på højen 
nord for Shiloms land, der havde været et samlingssted for Nephis børn dengang, de flygtede ud af 
landet; sådan gjorde han med de rigdomme som han erhvervede sig ved at pålægge folket skatter. 
 
11:14 * Og han hang ved sine rigdomme, og han brugte sin tid til vellystigt levned med sine hustruer og 
medhustruer, og på samme måde tilbragte hans præster deres tid med skøger. 
 
11:15 * Han plantede vingårde rundt omkring i landet, og han byggede vinperser og fremstillede vin i 
overflod; og derfor blev han vindranker og ligeledes hans folk. 
 
11:16 * Og lamaniterne begyndte at overfalde folket, hvor der ikke var ret mange, og de dræbte dem på 
markerne, medens de passede deres hjorde. 
 
11:17 Og kong Noa sendte vagter rundt om i landet for at holde dem borte, men han sendte ikke 
tilstrækkeligt mange, og lamaniterne kom over dem og dræbte dem og drev mange af deres flokke ud af 
landet; således begyndte lamaniterne at ødelægge dem og vise deres had til dem. 
 
11:18 * Og kong Noa sendte sine hærere ud imod dem, og de blev drevet tilbage, eller de drev dem 
tilbage for en tid; derfor kom de tilbage og frydede sig over byttet. 
 
11:19 Og på grund af denne store sejr blev de opblæste af stolthed; de roste sig af deres egen styrke, 
idet de sagde, at halvtreds af dem kunne stå sig imod tusinder lamaniter; og således pralede de og 
forlystede sig i blod og i at udgyde deres brødres blod, og det gjorde de på grund af deres konges og 
deres præsters ugudelighed. 
 
11:20 Og det skete, at en mand iblandt dem, som hed Abinadi, gik ud mellem dem og begyndte at 
profetere, idet han sagde:  Se, så siger Herren og således har han befalet mig og sagt:  Gå ud og sig til 
dette folk, at så siger Herren:  Ve dette folk, thi jeg har set deres vederstyggeligheder og deres 
ugudelighed og deres horeri, og dersom de ikke omvender sig, vil jeg hjemsøge dem i min vrede.  {Om 
150 f.K.} 
 
11:21 Og dersom de ikke angrer og omvender sig til Herren, deres Gud, se, så vil jeg overgive dem i 
deres fjenders hænder; ja, og de skal blive bragt i trældom, og de skal blive plaget ved deres fjenders 
hånd. 
 
11:22 Og de skal vide, at jeg er Herren, deres Gud, og er en nidkær Gud, der hjemsøger mit folks 
misgerninger. 
 
11:23 * Og medmindre dette folk angrer og omvender sig til Herren, deres Gud, skal de bringes i 
trældom, og ingen uden Herren, den almægtige Gud, skal udfri dem. 
 
11:24 * Og når de anråber mig, skal jeg være langsom til at høre dem, ja, jeg vil endog tilstede, at de 
bliver slået af deres fjender. 
 
11:25 Og undtagen de omvender sig i sæk og aske og anråber Herren, deres Gud, af hele deres styrke, 
vil jeg ikke bønhøre dem; og jeg vil heller ikke redde dem ud af deres plager; så siger Herren, og således 
har han befalet mig. 
 
11:26 * Da Abinadi nu havde talt disse ord til dem, blev de vrede på ham og søgte at tage hans liv, men 
Herren udfriede ham af deres hænder. 
 



11:27 Da kong Noa nu havde hørt om de ord, som Abinadi havde talt til folket, blev han også vred, og 
han sagde:  Hvem er Abinadi, at jeg og mit folk skal dømmes af ham; eller hvem er den Herre, der skal 
bringe så store plager over mit folk? 
 
11:28 Jeg befaler, at I bringer Abinadi herhen, så jeg kan slå ham ihjel, for han har sagt dette for at 
ophidse mit folk til vrede mod hinanden og for at stifte uenighed mellem dem indbyrdes; derfor vil jeg 
dræbe ham. 
 
11:29 Og folket var forblindet, hvorfor de forhærdede deres hjerter mod Abinadis ord, og de søgte fra 
den tid af at gribe ham.  Og kong Noa forhærdede hjertet mod Herrens ord, og han omvendte sig ikke fra 
sine onde gerninger. 
 

Kapitel 12 
(Om 150-148 f.K.) 

 
12:1 * Og efter to års forløb kom Abinadi forklædt iblandt dem, så de ikke kendte ham, og han 
begyndte at profetere mellem dem og sagde:  Herren har befalet mig og sagt:  Abinadi, gå og profeter for 
dette mit folk; thi de har forhærdet deres hjerter mod mine ord, de har ikke omvendt sig fra deres onde 
gerninger, hvorfor jeg vil hjemsøge dem i min vrede, ja, i min strenge vrede vil jeg hjemsøge dem i deres 
synder og vederstyggeligheder.  {Om 148 f.K.} 
 
12:2 Ja, ve denne slægt!  Og Herren sagde til mig:  Udræk din hånd og profetér og sig:  Så siger 
Herren:  Det skal ske, at denne slægt på grund af dens misgerninger skal bringes i trældom og slås på 
kinden og skal fordrives af menneskene og slås ihjel, og gribbene og hundene og de vilde dyr skal æde 
deres kød. 
 
12:3 Og det skal ske, at kong Noas liv ikke skal sættes højere end et klædebon i en hed ovn; thi han 
skal vide, at jeg er Herren. 
 
12:4 * Og jeg vil hjemsøge dette mit folk med svære plager, ja med hungersnød og med pest, og jeg 
vil give dem grund til at hyle den ganske dag. 
 
12:5 Ja, jeg vil lade tunge byrder komme på deres skuldre, og de skal drives som et stumt æsel. 
 
12:6 * Og jeg vil sende hagl iblandt dem, og den skal slå dem, og de skal også blive hjemsøgt af 
østenvind, og insekter skal også plage deres land og fortære deres afgrøder. 
 
12:7 Og de skal blive hjemsøgt af stor pest, og alt dette vil jeg gøre på grund af deres synder og 
vederstyggeligheder. 
 
12:8 * Og dersom de ikke omvender sig, vil jeg udrydde dem helt af jordens kreds; dog skal de 
efterlade sig en optegnelse, og jeg vil bevare den for andre slægter, som skal bo i landet; ja, alt dette vil 
jeg gøre for at afsløre dette folks vederstyggeligheder for andre slægter.  Og Abinadi profeterede meget 
imod dette folk. 
 
12:9 Og de blev vrede på ham, og de greb ham og førte ham bunden for kongen og sagde til kongen:  
Vi har her ført en mand for dig, som har profeteret grimme ting om dit folk og siger, at Gud vil udrydde 
dem. 
 
12:10 Og han profeterede også grimme ting om dit liv og siger, at dit liv skal blive som et klædebon i en 
brændende ovn. 
 
12:11 Og atter siger han, at du skal være som et strå, ja, som et tørt strå på marken, der bliver 
overrendt af dyrene og trådt under fode. 
 



12:12 Og atter siger han, at du skal være som blomsterne på en tidsel, der, når de er i fuld blomst, føres 
ud over hele landet, når vinden blæser, og han påstår, at Herren har talt det.  Og han siger, at alt dette 
skal komme over dig for dine misgerningers skyld, der som du ikke omvender dig. 
 
12:13 O, konge, hvad særlig ondt har du gjort eller hvilke store synder har dit folk begået, at vi skulle 
fordømmes af Gud eller dømmes af denne mand? 
 
12:14 O, konge, vi er uden skyld, og du, o konge, har ikke syndet; altså har denne mand løjet om dig, 
og han har profeteret forgæves. 
 
12:15 Vi er stærke, vi skal ikke komme i trældom eller blive taget til fange af vore fjender; det er gået dig 
godt i landet, og det skal vedblivende gå dig godt. 
 
12:16 Se, her er manden, vi overgiver ham i dine hænder, du kan gøre med ham, som du lyster. 
 
12:17 Og kong Noa befalede, at Abinadi skulle kastes i fængsel, og han gav ordre om, at præsterne 
skulle samles, så han kunne holde råd med dem om, hvad han skulle gøre ved ham. 
 
12:18 De sagde til kongen:  Bring ham herhen, så vi kan udspørge ham.  Og kongen befalede, at han 
skulle hentes. 
 
12:19 Og de begyndte at udspørge ham, for at de kunne fange ham i ord og derved finde noget at 
beskylde ham for; men han svarede dem frimodigt og klarede for sig i alle spørgsmål til stor forundring for 
dem, thi han gav svar på alle deres spørgsmål og beskæmmede dem i alle deres ord. 
 
12:20 Og en af dem sagde til ham:  Hvad betyder de ord, der er skrevet, og som vore fædre har lært: 
 
12:21 Hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin, han, som udråber fred, bringer gode tidender, 
udråber frelse som siger til Zion:  Din Gud regerer. 
 
12:22 Hør, dine vægtere råber, de jubler til hobe, thi de ser for deres øjne Herren vende hjem til Zion. 
 
12:23 Bryd ud til hobe i jubel, Jerusalms tomter!  Thi Herren trøster sit folk, genløser Jerusalem. 
 
12:24 Herren blotter sin hellige arm for al folkenes øjne, den vide jord skal skue frelsen fra vor Gud. 
 
12:25 Og nu sagde Abinadi til dem:  Er I præster og foregiver at lære dette folk og at forstå profetiens 
ånd, og alligevel ønsker I at vide af mig, hvad disse ting betyder? 
 
12:26 Jeg siger til jer:  ve jer, fordi I forvender Herrens veje!  Thi dersom I forstår disse ting, har I dog 
ikke undervist i dem; derfor har I forvendt Herrens veje. 
 
12:27 I har ikke i hjertet ønsket at forstå, derfor har I ikke været vise.  Hvad lærer I da dette folk? 
 
12:28 Og de sagde:  Vi lærer dem Moseloven. 
 
12:29 Og han sagde atter til dem:  Der som I lærer dem moseloven, hvorfor holder I den ikke?  Hvorfor 
hænger I ved rigdomme med hjertet?  Hvorfor bedriver I hor og spilder jeres kræfter på skøger, ja, og får 
dette folk til at begå synd, så Herren har grund til at sende mig for at profetere mod dette folk, ja, om store 
ulykker, der skal komme over dette folk? 
 
12:30 Ved I ikke, at jeg forkynder sandheden.  Jo, I ved, at jeg taler sandhed, og I burde skælve for 
Gud. 
 
12:31 Og I vil blive straffet for jeres misgerninger; thi I har sagt, at I lærer Moseloven.  Og hvad ved I om 
den?  Kommer frelse ved Moselov?  Hvad siger I? 



 
12:32 Og de svarede og sagde, at frelse kom ved Moseloven. 
 
12:33 Men nu sagde Abinadi til dem:  Jeg ved, at dersom I holder Guds bud, skal I blive frelst, ja, 
dersom I holder de bud, som Herren gav Moses på Sinai bjerg, da han sagde: 
 
12:34 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset. 
 
12:35 Du må ikke have andre Guder end mig. 
 
12:36 Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i himlene 
eller nede på jorden. 
 
12:37 Nu sagde Abinadi til dem:  Har I rettet jer efter alt det?  Jeg siger jer, nej, det har I ikke.  Og har I 
lært dette folk, at de skulle efterkomme alle disse ting?  Jeg siger jer, nej, det har I ikke. 
 

Kapitel 13 
(Om 148 f.K.) 

 
13:1 Og da kongen nu havde hørt disse ord, sagde han til sine præster:  Bort med dette menneske og 
slå ham ihjel; thi hvad har vi at gøre med ham, han raser. 
 
13:2 Og de stod frem og søgte at lægge hånd på ham, men han modstod dem og sagde til dem: 
 
13:3 Rør mig ikke, thi Gud skal slå jer, dersom I lægger hånd på mig; thi jeg har ikke afleveret det 
budskab, som Herren sendte mig at bringe; jeg har heller ikke sagt jer det, som I forlangte, jeg skulle sige 
jer; derfor vil Gud ikke tilstede, at jeg bliver dræbt nu. 
 
13:4 Men jeg må opfylde de befalinger, som Gud har givet mig, og da jeg har fortalt jer sandheden, er I 
vrede på mig.  Og fordi jeg taler Guds ord, anser I mig for at være gal. 
 
13:5 Efter at Abinadi havde talt disse ord, turde kong Noas folk ikke lægge hånd på ham; thi Herrens 
ånd var over ham, og hans ansigt strålede med stærk glans, ligesom Moses strålede, da han var på Sinai 
bjerg og talte med Herren. 
 
13:6 * Og han talte med kraft og myndighed fra Gud, og han blev ved med at tale og sagde: 
 
13:7 I ser, at I ikke har magt til at slå mig ihjel, derfor fuldfører jeg mit erinde.  Ja, og jeg ser, at det 
skærer jer i hjertet, fordi jeg siger sandheden om jeres misgerninger. 
 
13:8 Og mine ord fylder jer med forundring og forbavselse og med vrede. 
 
13:9 Men jeg fuldfører mit erinde, og derefter er det lige meget, hvor jeg går hen, når jeg blot bliver 
frelst. 
 
13:10 Men så meget siger jeg jer:  Hvad I gør ved mig herefter skal blive et forbillede og en afskygning 
af de ting, der skal komme. 
 
13:11 Og nu læser jeg for jer resten af Guds befalinger, thi jeg ser, at de ikke står skrevet i jeres hjerter, 
jeg ser, at I har lært ugudelighed og undervist deri størstedelen af jeres liv. 
 
13:12 I husker nu, at jeg sagde til jer:  Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede 
af det, som er oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. 
 
13:13 Og atter:  Du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg Herren, din Gud, er en nidkær Gud, der indtil 
tredie og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem, der hader mig. 



 
13:14 Men i tusind led viser miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine bud. 
 
13:15 Du må ikke misbruge Herren, din Guds navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger 
hans navn. 
 
13:16 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. 
 
13:17 I seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning. 
 
13:18 Men den syvende dag skal være hviledag for Herren, din Gud; da må du intet arbejde udføre, 
hverken du selv, din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, dit kvæg eller den fremmede inden dine 
porte. 
 
13:19 Thi i seks dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og på den 
syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget den. 
 
13:20 Ær din fader og din moder, for at du kan få et langt liv i det land, Herren, din Gud, vil give dig. 
 
13:21 Du må ikke slå ihjel. 
 
13:22 Du må ikke bedrive hor!  Du må ikke stjæle! 
 
13:23 Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste! 
 
13:24 Du må ikke begære din næstes hus!  Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller 
trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget, der hører din næste til! 
 
13:25 * Og efter at Abinadi havde talt disse ord, sagde han til dem:  Har I lært dette folk, at de skulle 
iagttage at gøre alle disse ting og holde disse bud? 
 
13:26 Jeg siger nej, thi dersom I havde gjort det, da ville Herren ikke have befalet mig at stå frem og 
profetere noget ondt om dette folk. 
 
13:27 Og nu har I sagt, at frelsen kommer ved Moseloven.  Jeg siger, at det er nødvendigt, at I endnu 
holder Moseloven; men jeg siger jer, at den tid skal komme, da det ikke længere skal være nødvendigt at 
holde Moseloven. 
 
13:28 Og endvidere siger jeg jer, at frelse ikke kommer ved loven alene; thi om det ikke var for 
forsoningen, som Gud selv skal udvirke for sit folks synder og misgerninger, måtte de dog, Moseloven 
uagtet, uundgåeligt omkomme. 
 
13:29 Og nu siger jeg jer, at det var nødvendigt, at der skulle gives Israels børn en lov og endog en 
meget streng lov; thi det var et hårdnakket folk, hurtige til at gøre ondt, men langsomme til at ihukomme 
Herren, deres Gud. 
 
13:30 Derfor blev der givet dem en lov, ja, en lov med skikke og anordninger, en lov, som de nøje skulle 
holde fra dag til dag for at få dem til at ihukomme Gud og deres pligt mod ham. 
 
13:31 Jeg siger jer, at alle disse ting var forbilleder på det, som skal komme. 
 
13:32 Og forstod de nu loven?  Jeg siger jer nej, de forstod ikke alle loven, fordi de forhærdede deres 
hjerter; thi de fattede ikke, at intet menneske kunne blive frelst, uden det skete ved Guds forløsning. 
 



13:33 Profeterede Moses ikke for dem angående Messias' komme, og at Gud skulle forløse sit folk?  
Og alle profeterne, der har profeteret lige siden verdens begyndelse, har de ikke talt mere eller mindre 
om disse ting? 
 
13:34 Har de ikke sagt, at Gud selv skulle komme ned blandt menneskenes børn og påtage sig et 
menneskes skikkelse og gå frem på jorden med stor kraft? 
 
13:35 Ja, har de ikke også sagt, at han skulle tilvejebringe de dødes opstandelse, og at han selv skulle 
blive undertrykt og plaget? 
 

Kapitel 14 
(Sammenlign Esajas 53.  Om 148 f.K.) 

 
14:1 Ja, siger Esajas ikke:  Hvem troede det, vi hørte, for hvem åbenbaredes Herrens arm? 
 
14:2 Han skød op som en kvist for hans åsyn, som et rodskud af udtørret jord, uden skønhed og pragt 
til at drage vort blik, uden ydre, så vi syntes om ham. 
 
14:3 Ringeagtet, skyet af folk, en smerternes mand og kendt med sygdom, en, man skjuler sit ansigt 
for, agtet ringe, vi regnede ham ikke. 
 
14:4 Og dog -- vore sygdomme bar han, tog vore smerter på sig; vi regnede ham for plaget, slagen, 
gjort elendig af Gud. 
 
14:5 Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over 
ham, vi fik lægedom ved hans sår. 
 
14:6 Vi fo'r alle vild som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod falde på ham den skyld, der lå 
på os alle. 
 
14:7 Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen at slagtes, 
som et får, der er stumt, når det klippes -- han oplod ikke sin mund. 
 
14:8 Fra trængsel og dom blev han taget, men hvem i hans samtid tænkte, da han reves fra de 
levendes land, at han ramtes for mit folks overtrædelse? 
 
14:9 Hos gudløse gav man ham grav og gravkammer hos den rige, endskønt han ej gjorde uret, og 
der ikke var svig i hans mund. 
 
14:10 Det var Herrens vilje at slå ham med sygdom; når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle 
han se afkom, leve længe, og Herrens vilje lykkes ved hans hånd. 
 
14:11 Fordi hans sjæl har haft møje, skal han se det, hvorved han skal mættes.  Når han kendes, skal 
min retfærdige tjener retfærdiggøre de mange, han, som bar deres overtrædelser. 
 
14:12 Derfor arver han mange, med mægtige deler han bytte, fordi han udtømte sin sjæl til døden og 
regnedes blandt overtrædere dog bar han manges synd, og for overtrædere bad han. 
 

Kapitel 15 
(Om 148 f.K.) 

 
15:1 Og nu sagde Abinadi til dem:  Jeg ønsker, at I skal forstå, at Gud selv skal komme ned blandt 
menneskenes børn og skal genløse sit folk. 
 
15:2 Og da han bor i kødet, skal han kaldes Guds Søn, og eftersom han har underkastet kødet 
Faderens vilje, er han Faderen og Sønnen. 



 
15:3 Faderen, fordi han var undfanget ved Guds kraft; og Sønnen på grund af kødet; således bliver 
han Faderen og Sønnen. 
 
15:4 Og de er een Gud, himlens og jordens evige Fader. 
 
15:5 Og således bliver kødet ånden underdanig eller Sønnen Faderen, som er een Gud, der udholder 
fristelse og ikke giver efter for fristelsen, men lader sig spotte og hudstryge og kaste ud og fornægte af sit 
folk. 
 
15:6 Og efter alt dette, efter at have gjort mange kraftige undergerninger blandt menneskenes børn, 
skal han føres hen, som Esajas sagde, som et får er stumt for den, som klipper det, så oplod han ikke sin 
mund. 
 
15:7 Ja, således skal han blive bortført, korsfæstet og dræbt, idet kødet bliver underkastet døden, og 
Sønnens vilje er opslugt i Faderens vilje. 
 
15:8 Og således bryder Gud dødens bånd, vinder sejr over døden og giver Sønnen magt til at gå i 
forbøn for menneskenes børn. 
 
15:9 Han farer op til himlen og har inderlig barmhjertighed og er fuld af medlidenhed med 
menneskenes børn, idet han står mellem dem og retfærdigheden, thi han har brudt dødens bånd og 
påtaget sig deres synder og overtrædelser og genløst dem og tilfredsstillet retfærdighedens krav. 
 
15:10 Og nu siger jeg til jer:  Hvem skal forkynde om hans slægt?  Se, jeg siger jer, at når hans sjæl 
gøres til et skyldoffer, skal han se sit afkom.  Og nu, hvad siger I?  Og hvem skal hans afkom være? 
 
15:11 Se, jeg siger jer, at de, der har hørt profeternes ord, ja alle de hellige profeter, som har profeteret 
om Herrens tilkommelse, ja, alle, som har givet agt på hans ord og troet, at Herren ville forløse sit folk og 
har set hen til den dag for at få syndsforladelse, er dem, siger jeg, der er hans afkom eller arvinger til 
Guds rige. 
 
15:12 Thi det er dem, hvis synder han har båret, det er dem, for hvem han er død for at forløse dem for 
deres overtrædelser.  Og er de ikke hans afkom? 
 
15:13 Ja, og er profeterne det ikke, hver og en, som har åbnet munden for at profetere, og som ikke er 
faldet i overtrædelse; jeg mener alle de hellige profeter lige siden verdens begyndelse?  Jeg siger jer, at 
det er hans afkom. 
 
15:14 Og det er dem, der har forkyndt fred og forkyndt glade tidender om det gode, som har forkyndt 
frelse og sagt til Zion:  Din Gud regerer. 
 
15:15 Og hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin! 
 
15:16 Og atter, hvor liflige på bjergene er glædesbudets fodtrin, som endnu forkynder fred! 
 
15:17 Og atter, hvor liflige på bjergene er ikke glædesbudets fodtrin, som herefter skal forkynde fred, ja, 
fra nu af og for evigt! 
 
15:18 Jeg siger jer, at dette er ikke alt; thi, hvor liflige på bjergene er ikke glædesbudets fodtrin, som 
bærer godt budskab, som er fredens stifter; ja, Herren selv, som har genløst sit folk, ja, han, som har 
skænket sit folk frelse. 
 
15:19 Thi var det ikke for den forløsning, han har gjort for sit folk, og som var beredt fra verdens 
begyndelse; ja, jeg siger jer, var det ikke for dette, da måtte alle mennesker omkomme. 
 



15:20 Men se, dødens bånd skal sønderrives, og Sønnen regerer og har magt over de døde; derfor 
tilvejebringer han de dødes opstandelse. 
 
15:21 Og der kommer en opstandelse, en første opstandelse, ja en opstandelse for dem, som har 
været, som er og som vil blive lige til Kristi opstandelse; thi således skal han kaldes. 
 
15:22 Og alle profeterne og alle, der har troet på deres ord og alle som har holdt Guds bud, skal komme 
frem i den første opstandelse; derfor er de den første opstandelse. 
 
15:23 De oprejses for at bo hos Gud, som har forløst dem; således ejer de det evige liv gennem Kristus, 
som har brudt dødens bånd. 
 
15:24 Og det er dem, der har del i den første opstandelse, og det er dem, der er døde i uvidenhed, før 
Kristus kom, eftersom frelse ikke blev forkyndt for dem.  Og således forløser Herren disse, og de har del i 
den første opstandelse eller har evigt liv; thi de er genløst af Herren. 
 
15:25 Små børn ejer ligeledes det evige liv. 
 
15:26 Men frygt og skælv for Gud, for I bør skælve; thi Herren forløser ikke sådanne, som strider mod 
ham og dør i synd, og alle, der er omkommet i synd lige siden verdens begyndelse, og som forsætligt har 
stridt mod Gud, som har kendt Guds bud og ikke villet holde dem, det er dem, der ikke har del i den første 
opstandelse. 
 
15:27 Burde I derfor ikke skælve?  Thi frelse bliver ikke sådanne til del, thi Herren har ikke forløst 
sådanne, og Herren kan heller ikke forløse sådanne, for han kan ikke fornægte sig selv, han kan ikke 
fornægte retfærdigheden, når den stiller sine krav. 
 
15:28 Og nu siger jeg jer, at den tid skal komme, da Herrens frelse skal forkyndes for alle slægter, 
stammer, tungemål og folk. 
 
15:29 Ja, Herre, dine vægtere skal opløfte deres røst; med forenet røst skal de synge sammen; thi de 
skal se øje til øje, når Herren skal genbringe Zion. 
 
15:30 Bryd ud til hobe i jubel, Jerusalems tomter!  Thi Herren har trøstet sit folk, har genløst Jerusalem. 
 
15:31 Herren blotter sin hellige arm for al folkenes øjne, og alle jordens ender skal skue frelsen fra vor 
Gud. 
 

Kapitel 16 
(Om 148 f.K.) 

 
16:1 * Og efter at Abinadi nu havde talt disse ord, strakte han hånden ud og sagde:  Den tid skal 
komme, da alle skal skue Herrens frelse, da hver slægt, stamme, tungemål og folk skal se øje til øje og 
skal bekende for Gud, at hans domme er retfærdige. 
 
16:2 Og da skal de ugudelige kastes ud, og de skal have grund til at jamre og til tænderskæren og til 
at hyle og græde, og altsammen, fordi de ikke vil lytte til Herrens røst; derfor forløser Herren dem ikke. 
 
16:3 Thi de er kødelige og djævelske, og djævelen har magt over dem, ja, den gamle slange, der 
forførte vore første forældre og var årsagen til deres fald, hvad der igen var årsag til, at hele 
menneskeslægten blev kødelig, sanselig og djævelsk og i stand til at skelne mellem godt og ondt, og 
djævelen underkastet. 
 
16:4 Således blev alle mennesker fortabt, og de ville have været fortabt for evigt, dersom Gud ikke 
forløste sit folk fra deres fortabte og faldne tilstand. 
 



16:5 Men husk på, at den, der fremturer efter sin egen kødelige natur og fortsætter på syndens veje og 
sætter sig op mod Gud, forbliver i sin faldne tilstand, og djævelen har helt magten over ham.  Derfor er 
hans tilstand, som om der ingen forløsning havde været, idet han er en fjende af Gud; og djævelen er 
ligeledes en fjende af Gud. 
 
16:6 Og dersom Kristus nu ikke var kommet til verden -- idet vi taler om tilkommende ting, som om de 
allerede var sket -- kunne der ikke have fundet nogen forløsning sted. 
 
16:7 Og dersom Kristus ikke var opstået fra de døde eller havde sønderrevet dødens bånd, så graven 
ikke skulle have nogen sejr eller døden nogen brod, kunne der ikke have fundet nogen opstandelse sted. 
 
16:8 Men der er en opstandelse; derfor har graven ingen sejr, og dødens brod er opslugt i Kristus. 
 
16:9 Han er verdens lys og liv, ja et lys, som er evigt, som aldrig kan formørkes, ja, og et liv, som er 
evigt, så at der ikke mere hersker død. 
 
16:10 Selv dette dødelige skal iføres udødelighed, og denne forkrænkelighed skal iføres 
uforkrænkelighed og skal komme til at stå for Guds domstol for at blive dømt af ham efter deres 
gerninger, hvad enten de er gode eller slette. 
 
16:11 Dersom de er gode, til opstandelse til evigt liv og lyksalighed, og dersom de er slette til 
opstandelse til evig fordømmelse, eftersom de overgives til djævelen, der har underlagt sig dem, hvad der 
er fordømmelse. 
 
16:12 Thi de vandrede efter deres kødelige begær og attrå og påkaldte aldrig Herren, da 
barmhjertighedens arme var udstrakt til dem; thi barmhjertighedens arme var udstrakt til dem, men de 
ville ikke; de blev advaret om deres synder, og dog ville de ikke holde op med dem, og de fik befaling til at 
omvende sig, men de ville alligevel ikke. 
 
16:13 Og burde I nu ikke skælve og omvende jer fra jeres synder og erindre, at kun i og ved Kristus kan 
I blive salige! 
 
16:14 Dersom I derfor lærer Moseloven, lær da også, at den er en afbildning af de tilkommende ting. 
 
16:15 Lærer dem, at forløsning kommer ved den Herre Kristus, som selv er den evige Fader.  Amen. 
 

Kapitel 17 
(Om 148 f.K.) 

 
17:1 * Og da Abinadi nu havde endt denne tale, befalede kongen, at præsterne skulle gribe ham og 
sørge for, at han blev aflivet. 
 
17:2 Men der var en imellem dem, der hed Alma, og som også var af Nephis slægt.  Han var en ung 
mand, og han troede de ord, som Abinadi havde talt, thi han kendte til de synder, som Abinadi havde 
vidnet om imod dem; derfor begyndte han at bønfalde kongen om ikke at være vred på Abinadi, men lade 
ham drage af sted i fred. 
 
17:3 Men kongen blev endnu mere vred og befalede, at Alma skulle kastes ud af deres midte og 
sendte sine tjenere efter ham for at dræbe ham. 
 
17:4 Men han flygtede for dem og skjulte sig, så de ikke fandt ham.  Og medens han således holdt sig 
skjult i mange dage, nedskrev han alt det, som Abinadi havde talt. 
 
17:5 Og kongen gav sin vagt befaling til at omringe Abinadi og gribe ham, og de bandt ham og 
kastede ham i fængsel. 
 



17:6 Og da han i tre dage havde rådført sig med sine præster, lod han ham igen kalde til sig. 
 
17:7 Og han sagde til ham:  Abinadi, vi har fundet dig skyldig, og du fortjener at dø 
 
17:8 Thi du har sagt, at Gud selv skulle komme ned blandt menneskenes børn, og derfor skal du dø, 
medmindre du vil tilbagekalde alle de ord, som du har talt ilde om mig og mit folk. 
 
17:9 Men Abinadi sagde til ham:  Jeg siger dig, jeg vil ikke tilbagekalde de ord, som jeg har talt til jer 
angående dette folk, thi de er sande; og for at I kan kende sandheden deraf, har jeg overgivet mig i jeres 
hænder. 
 
17:10 Ja, og jeg vil gå så langt som til døden, og jeg vil ikke tilbagekalde mine ord, og de skal stå som 
et vidnesbyrd mod jer.  Og dersom I dræber mig, vil I udgyde uskyldigt blod, og det skal også stå som et 
vidnesbyrd mod jer på den yderste dag. 
 
17:11 Og nu var kong Noa lige ved at løslade ham, thi han frygtede for hans ord, og han frygtede for, at 
Guds straffedomme skulle komme over ham. 
 
17:12 Men præsterne hævede deres røst imod ham og begyndte at beskylde ham, idet de sagde:  Han 
har hånet kongen.  Og derfor blev kongens vrede igen optændt imod ham, og han overgav ham til at lide 
døden. 
 
17:13 * Og de greb ham og bandt ham og brændte hans hud med risknipper, så han var døden nær. 
 
17:14 Og da flammerne begyndte at slikke opad ham, råbte han til dem og sagde: 
 
17:15 Se, som I har gjort imod mig, således skal det også ske, at jeres afkom skal lade mange lide, 
endog dødens pinsler ved ild, og det vil ske fordi de tror på Herren, deres Guds frelse. 
 
17:16 Og I skal plages med alle slags sygdomme for jeres misgerningers skyld. 
 
17:17 Ja, og I skal blive slået på alle sider, og I skal fordrives og spredes her og der, som en vild flok, 
der drives af vilde og glubske dyr. 
 
17:18 Og på en dag skal I jages, og I skal gribes af jeres fjender, og da skal I lide, som jeg lider, 
dødssmerter ved ild. 
 
17:19 Således rammer Gud dem med sin hævn, der vil udrydde hans folk.  Gud, modtag min sjæl. 
 
17:20 Og da Abinadi nu havde sagt disse ord, faldt han om og led døden ved ild; ja, han blev dræbt, 
fordi han ikke ville fornægte Guds bud, og han beseglede sandheden i sine ord med døden.  {Om 148 
f.K.} 
 

Kapitel 18 
(Om 148-147 f.K.) 

 
18:1 Og nu skete der det, at Alma, som var flygtet for kong Noas tjenere, omvendte sig fra sine synder 
og misgerninger og gik hemmeligt om blandt folket og begyndte at lære dem Abinadis ord. 
 
18:2 Ja, angående det tilkommende og ligeledes angående de dødes opstandelse og folkets 
forløsning, som skulle ske ved Kristi kraft, lidelse og død samt hans opstandelse og himmelfart. 
 
18:3 Og så mange, der ville lytte til hans ord, belærte han.  Og han lærte dem i det stille, så kongen 
ikke skulle få kendskab dertil, og mange troede på hans ord. 
 



18:4 * Og alle, der troede på ham gik hen til et sted, som kaldtes Mormon, og som havde fået sit navn 
af kongen og lå ved det lands grænser, der til visse tider plagedes af vilde dyr. 
 
18:5 Nu var der i Mormon, en kilde af rent vand, og Alma tog sin tilflugt dertil, fordi der i nærheden af 
vandet fandtes en skov af små træer, hvor han skjulte sig om dagen for kongens efterstræbelser. 
 
18:6 Og alle, der troede på ham, gik derhen for at høre hans ord. 
 
18:7 * Efter mange dages forløb var der samlet et stort antal i Mormon for at høre Almas ord.  Ja, alle, 
der troede på hans ord, var samlede for at høre ham.  Og han lærte dem og prædikede for dem om 
omvendelse, forløsning og tro på Herren.  {Om 147 f.K.} 
 
18:8 Og han sagde til dem:  Her er Mormons vande (thi således blev de kaldt), og eftersom I nu 
ønsker at komme ind i Guds fold og kaldes hans folk og er villige til at bære hinandens byrder, at de bliver 
lette, 
 
18:9 ja, og er villige til at sørge med dem, som sørger og trøste dem, der har trøst behov og stå som 
Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder, hvor I skulle befinde jer, ja til døden, så I kan blive 
forløst af Gud og blive regnet til dem, der hører til den første opstandelse, så I må have det evige liv, 
 
18:10 så siger jeg jer, at dersom dette er jeres hjertes ønske, hvad har I da imod at blive døbt i Herrens 
navn som et vidnesbyrd for ham, at I har indgået en pagt med ham, at I vil tjene ham og holde hans bud, 
så han i rigere mål kan udgyde sin Ånd over jer. 
 
18:11 Og da folket nu havde hørt disse ord, begyndte de at klappe i hænderne af glæde og råbte:  Det 
er vort hjertes ønske. 
 
18:12 * Og Alma tog Helam, som var en af de første og gik ud og stod i vandet og råbte, idet han 
sagde:  O, Herre, udgyd din Ånd over din tjener, så han kan udføre denne handling i hjertets hellighed. 
 
18:13 Og da han havde sagt disse ord, kom Herrens ånd over ham, og han sagde:  Helam, med 
fuldmagt fra den almægtige Gud døber jeg dig som et vidnesbyrd om, at du har indgået en pagt om at 
tjene ham indtil døden med hensyn til det dødelige legeme, og må Herrens ånd blive udgydt over dig og 
må han skænke dig det evige liv gennem forløsningen ved Kristus, som han har beredt fra verdens 
begyndelse. 
 
18:14 Og efter at Alma havde sagt disse ord, blev både Alma og Helam begravet i vandet, og de rejste 
sig og kom op af vandet og frydede sig, thi de var fyldt af Ånden. 
 
18:15 Og atter, Alma tog en anden og gik for anden gang ud i vandet og døbte ham ligesom den første, 
blot med den forskel, at han ikke denne gang begravede sig selv i vandet. 
 
18:16 Og på denne måde døbte han enhver, der kom hen til Mormon, og der var i alt to hundrede og 
fire sjæle, og de blev døbt i Mormons vande og fyldtes med Guds nåde. 
 
18:17 Og de blev kaldt Guds kirke eller Kristi kirke fra den tid af.  Og * enhver, der blev døbt med Guds 
kraft og fuldmagt, blev indlemmet i hans kirke. 
 
18:18 * Og Alma, der havde fuldmagt fra Gud, ordinerede præster; han ordinerede en præst for hver 
halvfjerdsindstyve af dem til at prædike og til at undervise dem om det, der hører Guds rige til. 
 
18:19 Og han bød dem ikke at lære andet end det, som han havde lært dem, og som var talt ved de 
hellige profeters mund. 
 
18:20 Ja, han befalede dem ligeledes, at de ikke skulle prædike andet end omvendelse og tro på 
Herren, som havde forløst sit folk. 



 
18:21 Og han befalede dem ligeledes, at der ikke skulle være splidagtighed imellem dem, mer, at de 
skulle se fremad med eet blik, idet de skulle have een tro og een dåb, og deres hjerter skulle være 
sammenknyttet i indbyrdes enighed og kærlighed. 
 
18:22 Og således befalede han dem at prædike.  Og således blev de Guds børn. 
 
18:23 Og han befalede dem, at de skulle ihukomme sabbatsdagen og holde den hellig, og at de også 
hver dag skulle opsende taksigelse til Herren, deres Gud. 
 
18:24 Og han befalede ligeledes, at præsterne, som han havde ordineret, skulle arbejde med deres 
hænder for deres underhold. 
 
18:25 Og der var en dag i hver uge, der blev bestemt til, at de skulle samles for at belære folket og 
tilbede Herren, deres Gud, og de skulle ligeledes samles så ofte, det stod i deres magt. 
 
18:26 Og præsterne skulle ikke være afhængige af folket for deres underhold, men for deres arbejde 
skulle de få Guds nåde, så de kunne blive stærke i Ånden og få kundskab om Gud og undervise med 
kraft og myndighed fra Gud. 
 
18:27 Og Alma befalede atter, at enhver af kirkens folk skulle dele af deres gods, enhver i forhold til det, 
han havde; dersom han havde meget, skulle han give meget; og af den, der kun havde lidt, skulle der kun 
forlanges lidt, og den der ikke havde noget, ham skulle der gives. 
 
18:28 Og således skulle de, efter egen fri vilje og ønske for Gud, dele deres formue med de præster der 
var trængende, ja, og med hver trængende, nøgen sjæl. 
 
18:29 Og dette sagde han til dem, fordi det var blevet ham befalet af Gud, og de vandrede oprigtigt for 
Gud og delte med hinanden, både i timelig og åndelig henseende, i forhold til trang og fornødenheder. 
 
18:30 Og alt dette skete i Mormon, ja ved Mormons vande, i skoven nær ved Mormons vande; ja, 
Mormon, Mormons vande og Mormons skove, hvor yndige er de ikke for deres øjne, som dér kom til 
kundskab om deres Forløser; ja, hvor velsignede er de ikke, thi de skal for evigt synge til hans pris. 
 
18:31 Og disse ting fandt sted ved landets grænser, så kongen ikke skulle få kendskab dertil. 
 
18:32 Men det skete, at kongen, der havde opdaget en bevægelse blandt folket, sendte sine tjenere ud 
for at udspionere dem.  Derfor blev de en dag opdaget af kongen, da de var kommet sammen for at høre 
Herrens ord. 
 
18:33 Og kongen påstod nu, at Alma ophidsede folket til oprør mod ham, og han sendte sin hær ud for 
at udrydde dem. 
 
18:34 Og Alma og Herrens folk blev underrettet om kongens hærs komme, og derfor samlede de deres 
telte og deres familier og drog ud i ørkenen. 
 
18:35 Og de var omtrent fire hundrede og halvtredsindstyve sjæle i antal. 
 

Kapitel 19 
(Om 147-145 f.K.) 

 
19:1 * Og kongens hær vendte tilbage efter forgæves at have søgt efter Herrens folk. 
 
19:2 Kongens krigsmagt var lille, da den var blevet formindsket, og der begyndte at opstod splittelse 
mellem de øvrige af folket. 
 



19:3 Og den mindre del udstødte trusler mod kongen, og der var megen uenighed blandt folket. 
 
19:4 Og der opstod en mand blandt dem, som hed Gideon, og da han var en stræk mand og en fjende 
af kongen, drog han sværdet og svor i sin vrede, at han ville dræbe kongen. 
 
19:5 Og han kæmpede med kongen, og da kongen så, at han var nær ved at blive overvundet af ham, 
flygtede han og steg op i tårnet, som lå i nærheden af templet. 
 
19:6 Og Gideon fulgte efter ham og skulle til at gå op i tårnet for at dræbe kongen, og kongen kastede 
blikket henimod Shemlons land, og se, lamaniternes hær var indenfor landets grænser. 
 
19:7 Og nu råbte kongen i sin sjæleangst og sagde:  Gideon, skån mig, thi lamaniterne kommer over 
os, og de vil udrydde os, ja, de vil udrydde mit folk. 
 
19:8 Men kongen var ikke så bekymret for sit folk, som han var for sit eget liv, men alligevel sparede 
Gideon hans liv. 
 
19:9 Og kongen gav sit folk ordre til at flygte for lamaniterne, og han gik selv i spidsen, og de flygtede 
ud i ørkenen med deres kvinder og børn. 
 
19:10 * Og lamaniterne forfulgte dem og indhentede dem og begyndte at dræbe dem. 
 
19:11 * Og kongen befalede, at alle mændene skulle forlade deres hustruer og børn og flygte for 
lamaniterne. 
 
19:12 Men der var mange, der ikke ville forlade dem, men hellere blive og omkomme sammen med 
dem.  Og resten forlod deres hustruer og børn og flygtede. 
 
19:13 Og de, der blev tilbage sammen med deres hustruer og børn, lod deres skønne døtre træde frem 
og bønfalde lamaniterne om ikke at dræbe dem. 
 
19:14 Og lamaniterne fik medlidenhed med dem; thi de blev indtaget af deres kvinders skønhed. 
 
19:15 Og lamaniterne sparede deres liv og tog dem til fange og førte dem tilbage til Nephis land og gav 
dem lov til at bosætte sig i landet på betingelse af, at de ville overgive kong Noa i lamaniternes hænder 
sammen med deres ejendom, ja, halvdelen af alt, hvad de ejede:  Halvdelen af deres guld og sølv og alle 
deres kostbare ting, og således skulle de betale skat til lamaniternes konge fra år til år. 
 
19:16 Og der var blandt dem, der blev taget til fange, en af kongens sønner, hvis navn var Limhi. 
 
19:17 Og Limhi ønskede ikke, at hans fader skulle dræbes; alligevel var Limhi ikke uvidende om sin 
faders ugudelighed, men selv var han en retfærdig mand. 
 
19:18 * Og Gideon sendte i hemmelighed mænd ud i ørkenen for at søge efter kongen og dem, som var 
med ham.  Og de mødte hele folket i ørkenen med undtagelse af kongen og hans præster. 
 
19:19 De havde svoret i hjertet, at de ville vende tilbage til Nephis land, og hvis deres hustruer og børn 
og de, der var blevet hos dem, var blevet dræbt, ville de hævne sig og omkomme sammen med dem. 
 
19:20 Men kongen gav dem befaling om, at de ikke skulle vende tilbage, og de blev vrede på kongen 
og lod ham pine, med ild, ja til døde. 
 
19:21 Og de skulle også til at, tage præsterne og slå dem ihjel, men de flygtede for dem. 
 
19:22 * Og de var ved at vende tilbage til Nephis land, da de mødte Gideons mænd.  Og Gideons 
mænd fortalte dem om alt det, der var hændt deres hustruer og børn, og at lamaniterne havde givet dem 



lov til at eje landet imod at de betalte skat til lamaniterne, og denne skat bestod af halvdelen af alt, hvad 
de ejede. 
 
19:23 Og folket fortalte Gideons mænd, at de havde dræbt kongen, og hans præster var flygtet for dem 
længere ind i ørkenen. 
 
19:24 * Og da de var færdige med at udveksle erfaringer, vendte de tilbage til Nephis land og frydede 
sig over, at deres hustruer og børn ikke var blevet dræbt, og de fortalte Gideon, hvad de havde gjort ved 
kongen. 
 
19:25 * Og lamaniternes konge aflagde ed på, at hans folk ikke ville dræbe dem. 
 
19:26 Og Limhi, som var kongens søn, hvem riget var overdraget af folket, aflagde ligeledes ed til 
lamaniternes konge om, at hans folk skulle betale skat til ham, ja halvdelen af alt, hvad de ejede. 
 
19:27 * Og Limhi begyndte at ordne rigets anliggender og stifte fred mellem folket. 
 
19:28 Og lamaniternes konge satte vagter rundt omkring landet, så han kunne holde Limhis folk i 
landet, at de ikke skulle drage ud i ørkenen, og han underholdt sine vagter af den skat, som han fik af 
nephiterne. 
 
19:29 Og kong Limhi havde nu stadig fred i sit rige i to år, og lamaniterne forulempede dem ikke og 
søgte heller ikke at udrydde dem. 
 

Kapitel 20 
(Mellem 145 og 122 f.K.) 

 
20:1 Og der var et sted i Shemlon, hvor lamaniternes døtre samledes for at synge, danse og more sig. 
 
20:2 * En dag var en lille flok af dem kommet sammen for at synge og danse. 
 
20:3 Og kong Noas præster skammede sig ved at gå tilbage til Nephis by, og de var også bange for, 
at folket ville slå dem ihjel, derfor turde de ikke gå tilbage til deres hustruer og børn. 
 
20:4 Og medens de opholdt sig i ørkenen, opdagede de lamaniternes døtre, og de lagde sig på lur 
efter dem. 
 
20:5 Og da der kun var kommet få for at danse, kom præsterne frem fra deres skjulesteder og greb 
dem og førte dem ud i ørkenen; de førte fire og tyve af lamaniternes døtre ud i ørkenen. 
 
20:6 * Og da lamaniterne savnede deres døtre, blev de vrede på Limhis folk, thi de mente, at det var 
Limhis folk, der havde gjort det. 
 
20:7 Derfor sendte de deres hær ud, og kongen gik i spidsen for sit folk, og de drog op til Nephis land 
for at udrydde Limhis folk. 
 
20:8 Men Limhi havde set dem fra tårnet og havde opdaget alle deres krigsforberedelser; derfor 
samlede han sit folk og lagde sig i baghold på markerne og i skovene. 
 
20:9 * Og da lamaniterne var kommet helt frem, begyndte Limhis folk at overfalde dem fra deres 
skjulesteder og dræbe dem. 
 
20:10 * Slaget blev hårdt, thi de kæmpede som løver om byttet. 
 



20:11 * Og Limhis folk begyndte at drive lamaniterne foran sig, og de var ikke halvt så talrige som 
lamaniterne.  Men de kæmpede for livet og for deres hustruer og børn; derfor anspændte de sig til det 
yderste og kæmpede som drager, 
 
20:12 * Og de fandt lamaniternes konge blandt de dødes tal; dog var han ikke død, men såret og 
efterladt på jorden, så hurtig var hans folks flugt. 
 
20:13 Og de tog ham op og forbandt hans sår og bragte ham hen til Limhi og sagde:  Se, her er 
lamaniternes konge, han er såret og faldet mellem deres døde, og de har efterladt ham, og vi har ført 
ham hen til dig, og lad os nu dræbe ham. 
 
20:14 Men Limhi sagde til dem:  I skal ikke dræbe ham, men føre ham herhen, så jeg kan se ham.  Og 
de førte ham frem.  Og Limhi sagde til ham:  Med hvilken begrundelse har du påbegyndt krig imod mit 
folk?  Mit folk har ikke brudt den ed, som jeg aflagde overfor dig, hvorfor vil I da bryde den ed, som I svor 
mit folk. 
 
20:15 Og nu sagde kongen:  Jeg har brudt eden, fordi dit folk bortførte mit folks døtre; derfor lod jeg i 
min vrede mit folk gå til krig mod dit folk. 
 
20:16 Men Limhi havde intet hørt om denne sag, derfor sagde han:  Jeg vil lade mit folk udspørge, og 
den, der har gjort dette, skal dø.  Derfor lod han sit folk udspørge. 
 
20:17 Da nu Gideon, som var kongens høvedsmand, havde hørt disse ting, trådte han frem og sagde til 
kongen:  Jeg beder dig afstå fra at udspørge dette folk og beskyld dem ikke for dette. 
 
20:18 Thi husker du ikke din faders præster, som dette folk søgte at udrydde, er de ikke i ørkenen, og 
er det ikke dem, der har stjålet lamaniternes døtre? 
 
20:19 Fortæl nu kongen derom, så han kan underrette sit folk, at de kan blive fredeligt stemt overfor os; 
thi de forbereder sig allerede til at gå mod os, og vi er kun få. 
 
20:20 Og de kommer med deres talrige hær, og dersom kongen ikke stiller dem tilfreds, må vi 
omkomme. 
 
20:21 Thi er Abinadis ord ikke blevet opfyldt, som han profeterede imod os?  Og alt dette sker, fordi vi 
ikke ville lytte til Herrens ord og omvende os fra vore misgerninger. 
 
20:22 Og lad os nu formilde kongen og opfylde den ed, som vi aflagde til ham; thi det er bedre, vi skal 
være i trældom, end at vi skal miste livet; lad os derfor holde op med at udgyde så meget blod. 
 
20:23 Og Limhi fortalte nu kongen alt om sin fader og præsterne, som var flygtet ud i ørkenen, og 
beskyldte dem for at have bortført lamaniternes døtre. 
 
20:24 * Og kongen blev forsonet med Limhis folk og sagde til dem:  Lad os gå ud uden våben for at 
møde mit folk, og jeg aflægger ed på, at mit folk ikke vil dræbe dit folk. 
 
20:25 * Og de fulgte kongen, og gik ud våbenløse for at møde lamaniterne.  * Og de mødte lamaniterne, 
og lamaniternes konge bøjede sig for dem og bad for Limhis folk. 
 
20:26 Og da lamaniterne så, at Limhis folk var uden våben, forbarmedes de over dem, og de blev 
forsonet med dem og vendte tilbage med deres konge i fred til deres eget land. 
 

Kapitel 21 
(Mellem 145 og 122 f.K.) 

 
21:1 * Og Limhi og hans folk vendte tilbage til byen Nephi og boede atter i fred i landet. 



 
21:2 * Efter lang tids forløb blussede lamaniternes vrede atter op mod nephiterne, og de begyndte at 
strømme ind over landets grænser. 
 
21:3 Nu turde de ikke dræbe dem for den eds skyld, som deres konge havde aflagt til Limhi, men de 
slog dem i ansigtet og tyranniserede dem og begyndte at pålægge dem svære byrder og drive dem som 
stumt kvæg. 
 
21:4 Ja, alt dette skete, for at Herrens ord måtte opfyldes. 
 
21:5 Og nephiternes lidelser var svære, og der var ingen udvej, hvorigennem de kunne udfri sig af 
lamaniternes hænder, thi disse havde omringet dem på alle sider. 
 
21:6 * Og folket begyndte at beklage sig overfor kongen på grund af deres lidelser, og de ønskede at 
kæmpe med lamaniterne.  Og de besværede kongen meget med deres klagemål; derfor lod han dem 
gøre, som de ville. 
 
21:7 Og de samledes atter, og de bevæbnede sig og gik ud mod lamaniterne for at drive dem ud af 
landet. 
 
21:8 * Og lamaniterne overvandt dem og drev dem tilbage og dræbte mange af dem. 
 
21:9 Og der blev nu stor jammer og sorg blandt Limhis folk.  Enken sørgede over sin mand, sønnen og 
datteren sørgede over deres fader og brødrene over deres brødre. 
 
21:10 Og der var nu en mængde enker i landet, og de klagede sig meget dag ud og dag ind, thi de var 
blevet grebet af stor frygt for lamaniterne. 
 
21:11 * Og deres bestandige gråd opbragte de øvrige af Limhis folk imod lamaniterne, og de gik atter til 
kamp, men blev igen drevet tilbage med stort tab. 
 
21:12 Ja, de gik ud tredie gang Og led tab på samme måde, og de, der ikke blev dræbt, vendte igen 
tilbage til Nephis by. 
 
21:13 Og de kastede sig i støvet og påtog sig trældomsåget og lod sig slå og drive frem og tilbage og 
pålægge byrder efter fjendens ønske. 
 
21:14 Og de bøjede sig i dybeste ydmyghed og råbte uophørligt til Gud; ja, den ganske dag råbte de til 
deres Gud, om han ville udfri dem af deres lidelser. 
 
21:15 Men se, Herren var nu sen til at høre deres råb på grund af deres misgerninger; alligevel hørte 
Herren deres råb og begyndte at formilde lamaniternes hjerter, så de begyndte at lette deres byrder; 
alligevel fandt Herren det endnu ikke tjenligt at udfri dem af trældom. 
 
21:16 * Efterhånden gik det dem vel i landet, og de begyndte at avle rigeligere af korn og tillægge flere 
flokke og hjorde, så de ikke led sult. 
 
21:17 Og der var flere kvinder end mænd; derfor befalede kong Limhi, at hver mand skulle bidrage til 
enkernes og deres børns underhold, så de ikke skulle omkomme af sult; og dette gjorde de på grund af 
det store antal, der var blevet dræbt. 
 
21:18 Og Limhis folk holdt sig så tæt som muligt til hinanden og sikrede deres korn og deres kreaturer. 
 
21:19 Og kongen mente sig ikke sikker uden for byens mure, medmindre han tog sin livvagt med af 
frygt for, at han på en eller anden måde skulle falde i lamaniternes hænder. 
 



21:20 Og han lod sit folk holde vagt rundt omkring i landet, for at de måske på en eller anden måde 
kunne gribe de præster, der flygtede ud i ørkenen, og som havde røvet lamaniternes døtre, og som 
havde forårsaget, at en så stor ødelæggelse var kommet over dem. 
 
21:21 Thi de ønskede at gribe dem, så de kunne, straffe dem; thi de var kommet ind i Nephis land om 
natten og havde bortført deres korn og mange af deres kostbarheder; derfor lå de på lur efter dem.  {Om 
121 f.K.} 
 
21:22 * Og der var ikke mere strid mellem lamaniterne og Limhis folk lige til den tid, da Ammon og hans 
brødre kom ind i landet. 
 
21:23 Og kongen, som havde været uden for byens porte med sin livvagt, opdagede Ammon og hans 
brødre og antog dem for at være Noas præster; derfor befalede han, at de skulle gribes, bindes og kastes 
i fængsel.  Og hvis de havde været Noas præster, ville han have ladet dem dræbe. 
 
21:24 Men da han opdagede, at det var de ikke, men at det var hans brødre, som var kommet fra 
Zarahemlas land, fyldtes han med meget stor glæde. 
 
21:25 Før Ammons komme havde kong Limhi sendt et lille antal mænd ud for at søge efter Zarahemlas 
land, men de kunne ikke finde det og fo'r vild i ørkenen. 
 
21:26 Men de fandt alligevel et land, der havde været befolket, ja et land, der var dækket af tørre ben, 
et land, der havde været befolket og som var blevet ødelagt; og da de havde antaget, at det var 
Zarahemlas land, vendte de tilbage til Nephis land og havde nået grænsen af landet nogle få dage før 
Ammons ankomst. 
 
21:27 Og de bragte en optegnelse med sig, ja en optegnelse af det folk, hvis ben de havde fundet, og 
den var indgraveret på metalplader. 
 
21:28 Og nu blev Limhi atter fyldt med glæde ved at erfare af Ammons mund, at kong Mosiah havde en 
gave fra Gud, hvorved han kunne udtyde sådanne indskrifter, og Ammon glædede sig ligeledes. 
 
21:29 Alligevel var Ammon og hans brødre fulde af sorg, fordi så mange af deres brødre var faldet. 
 
21:30 Og også fordi kong Noa og hans præster havde været årsag til, at folket havde begået så mange 
synder og misgerninger imod Gud; og de sørgede også over Abinadis død og ligeledes over Almas og 
det folks flugt, som tog med ham, og som havde dannet en Guds kirke ved Guds kraft og styrke og tro på 
de ord, som Abinadi havde talt. 
 
21:31 Ja, de sørgede over deres flugt; thi de vidste ikke, hvor de var flygtet hen.  De ville nu med glæde 
have sluttet sig til dem, thi de havde selv indgået en pagt med Gud om at ville tjene ham og holde hans 
bud. 
 
21:32 Og efter Ammons ankomst havde kong Limhi og ligeledes mange af hans folk indgået en pagt 
med Gud om at tjene ham og holde hans bud. 
 
21:33 * Og kong Limhi og mange af hans folk ønskede at blive døbt, men der fandtes ingen i landet, der 
havde fuldmagt fra Gud.  Og Ammon afslog at gøre det, fordi han anså sig for at være en uværdig tjener. 
 
21:34 Derfor oprettede de ikke straks en kirke, men ventede på Herrens ånd.  Og de ønskede at blive 
som Alma og hans brødre, der var flygtet ud i ørkenen. 
 
21:35 De ønskede at blive døbt som et vidnesbyrd om og et bevis, på, at de var villige til at tjene Gud af 
deres ganske hjerte; alligevel opsatte de tidspunktet, og der skal senere gives en skildring af deres dåb. 
 



21:36 Og Ammons og hans folks samt kong Limhis og hans folks hele tanke var nu at befri sig af 
lamaniternes hænder og trældom. 
 

Kapitel 22 
(Om 121 f.K.) 

 
22:1 * Og Ammon og kong Limhi begyndte at rådføre sig med folket om, hvordan de skulle befri sig for 
trældom, og de lod hele folket samles, og dette gjorde de, så de kunne høre folkets mening om sagen. 
 
22:2 * Og de kunne ikke finde nogen anden udvej til at befri sig for trældom end at tage deres kvinder 
og børn samt flokke og hjorde og telte og begive sig ud i ørkenen, thi lamaniterne var så talrige, at det var 
umuligt for Limhis folk at kæmpe med dem og tænke på at befri sig fra slaveriet ved sværdet. 
 
22:3 * Og nu trådte Gideon frem og stod for kongen og sagde til ham O, konge, du har mange gange 
lyttet til mine ord, når vi har kæmpet med vore brødre, lamaniterne. 
 
22:4 Og nu, o konge, hvis du ikke har fundet, at jeg var en unyttig tjener eller om du hidtil har lyttet til 
nogle af mine ord, og de har været dig til nytte, da ønsker jeg, at du også denne gang vil lytte til mine ord, 
og jeg vil være din tjener og udfri dette folk af trældom. 
 
22:5 Og kongen gav ham lov til at tale.  Og Gideon sagde til ham: 
 
22:6 Læg mærke til porten i muren på den anden side af byen.  Lamaniterne og de lamanitiske 
vagtposter er fulde om natten; lad os derfor udstede en bekendtgørelse til hele folket om, at de skal 
samle deres flokke og hjorde, så de kan drive dem ud i ørkenen om natten. 
 
22:7 Og jeg vil gå efter din befaling og betale den sidste skat af vin til lamaniterne, og så bliver de 
fulde, og vi vil gå gennem den hemmelige udgang til venstre for lejren, når de bliver fulde og falder i søvn. 
 
22:8 Således vil vi drage ud i ørkenen med vore kvinder og børn, vore får og vort kvæg, og vi vil drage 
omkring Shiloms land. 
 
22:9 * Og kongen lyttede til Gideons ord. 
 
22:10 Og kong Limhi lod sit folk samle kvæget sammen, og han sendte vinskatten til lamaniterne, og 
han sendte endnu mere vin til dem som en gave, og de drak rigeligt af vinen, som kong Limhi sendte 
dem. 
 
22:11 * Og kong Limhis folk drog ud i ørkenen om natten med deres flokke og hjorde, og de gik omkring 
Shiloms land i ørkenen og tog retning henimod Zarahemlas land, idet de blev vejledt af Ammon og hans 
brødre. 
 
22:12 Og de medtog alt deres guld og sølv og alle kostbarheder, som de kunne føre med sig og 
ligeledes deres forråd, og de fortsatte deres vandring ud i ørkenen. 
 
22:13 Og efter at de havde været mange dage i ørkenen, kom de til Zarahemlas land og sluttede sig til 
Mosiahs folk og blev hans undersåtter. 
 
22:14 Og Mosiah modtog dem med glæde, og han tog også imod deres optegnelser og de optegnelser, 
der blev fundet af Limhis folk. 
 
22:15 Da lamaniterne erfarede, at Limhis folk var draget ud af landet om natten, sendte de en hær ud i 
ørkenen for at forfølge dem. 
 
22:16 Og efter at de havde forfulgt dem i to dage, kunne de ikke følge deres spor længere; og derfor fo'r 
de vild i ørkenen. 



 
En beretning om Alma og Herrens folk, som blev drevet ud i ørkenen af kong Noas folk.  Omfattende 
kapitlerne 23 og 24. 
 

Kapitel 23 
(Mellem 145 og 121 f.K.) 

 
23:1 Da nu Alma var blevet advaret af Herren, at kong Noas hær ville komme over dem og havde gjort 
sit folk bekendt dermed, samlede de deres hjorde sammen så tog deres korn og drog ud i ørkenen for 
kong Noas hær. 
 
23:2 Og Herren styrkede dem, så kong Noas folk ikke kunne indhente dem for at ødelægge dem. 
 
23:3 Og de flygtede otte dagsrejser ud i ørknen. 
 
23:4 Og de kom til et land, ja et meget smukt og behageligt land, et land med rent vand. 
 
23:5 Og de slog lejr og begyndte at dyrke jorden og at opføre bygninger, ja, de var flittige og arbejdede 
meget. 
 
23:6 Og folket ønskede, at Alma skulle være deres konge, thi han, var elsket af sit folk. 
 
23:7 Men han sagde til dem:  Det er ikke godt for os at få en konge; thi så siger Herren:  I skal ikke 
sætte et kød højere end et andet, eller et menneske skal ikke tro, det er højere end et andet; derfor siger 
jeg jer, at det ikke er godt, I skal have en konge. 
 
23:8 Dog, om det var muligt, at altid kunne have retfærdige mænd til at være konger, da ville det være 
godt for jer at have en konge. 
 
23:9 Men husk på kong Noas og hans præsters ugudelighed; jeg blev selv besnæret og gjorde mange 
ting, som var vederstyggelige for Herrens øjne, hvad der beredte mig bitter anger. 
 
23:10 Efter megen trængsel hørte Herren alligevel mine råb og besvarede mine bønner og gjorde mig til 
et redskab i sin hånd til at bibringe mange af jer kundskab om hans sandhed. 
 
23:11 Men jeg roser mig trods alt ikke af dette, thi jeg er uværdig til at rose mig selv. 
 
23:12 Og nu siger jeg jer:  I blev undertrykt af kong Noa og var i trældom under ham og hans præster 
og er blevet forført af dem til ugudelighed; derfor var I bundet med syndens bånd. 
 
23:13 Og da I nu er blevet befriet for disse bånd ved Guds kraft, ja af kong Noas og hans folks hænder 
og ligeledes af syndens bånd, så ønsker jeg, at I skal stå fast i denne frihed, hvormed I er frigjort og ikke 
betro noget menneske at være konge over jer. 
 
23:14 Og ligeledes ikke betro nogen at være jeres lærer eller præst, uden at han er en Guds mand, 
som vandrer på hans veje og holder hans bud. 
 
23:15 Således lærte Alma sit folk, at hvert menneske skulle elske sin næste som sig selv, så der ikke 
skulle opstå strid imellem dem. 
 
23:16 Og Alma var deres højpræst, thi han var stifteren af deres kirke. 
 
23:17 * Og ingen fik myndighed til at prædike eller lære uden det var fra Gud gennem ham.  Derfor 
indviede han alle deres præster og alle deres lærere, og ingen blev indviet, medmindre det var retfærdige 
mænd. 
 



23:18 Derfor vågede de over deres folk og nærede dem med det, der hører til retfærdighed. 
 
23:19 * Og de gjorde overordentlig store fremskridt i landet, og de kaldte landet Helam. 
 
23:20 * Og de formeredes, og det gik dem meget godt i Helams land og de byggede en by, som de 
kaldte Helams by. 
 
23:21 Alligevel finder Herren det tjenligt at revse sit folk, ja, han prøver deres tålmodighed og tro. 
 
23:22 Og således var det med dette folk!  Men dog skal de, der sætter deres lid til ham, finde nåde på 
den yderste dag. 
 
23:23 Thi se, jeg vil vise jer, at de blev bragt i trældom, og ingen kunne befri dem uden Herren deres 
Gud, ja Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 
 
23:24 * Og han befriede dem og viste sin mægtige kraft, og stor var deres glæde. 
 
23:25 * Medens de var i Helams land, ja i Helams by, medens de dyrkede landet rundt omkring, da 
strømmede en hær af lamaniter ind over landets grænser. 
 
23:26 * Og Almas brødre flygtede fra markerne og samledes i Helams by, og de blev meget forfærdede 
ved synet af lamaniterne. 
 
23:27 Men Alma trådte frem og stod iblandt dem og formanede dem, at de ikke skulle forfærdes, men at 
de skulle erindre Herren deres Gud, så ville han befri dem. 
 
23:28 Og de dæmpede deres frygt og begyndte at råbe til Herren, om han ville formilde lamaniternes 
hjerter, så at de ville skåne dem og deres hustruer og børn. 
 
23:29 Og Herren formildede virkelig lamaniternes hjerter.  Og Alma og hans brødre gik hen og overgav 
sig i deres hænder; og lamaniterne tog Helams land i besiddelse. 
 
23:30 Og lamaniternes hær, som havde forfulgt kong Limhis folk, var faret vild i ørkenen i mange dage. 
 
23:31 Og de havde fundet kong Noas præster på et sted, som de kaldte Amulon, og de var begyndt at 
sætte sig i besiddelse af Amulons land og var begyndt at dyrke jorden. 
 
23:32 Og anføreren for disse præster hed Amulon. 
 
23:33 * Og Amulon talte sit folks sag for lamaniterne, og han sendte også deres hustruer frem, der var 
lamaniternes døtre for at bønfalde deres brødre om ikke at slå deres mænd ihjel. 
 
23:34 * Og lamaniterne fik medlidenhed med Amulon og hans brødre, og for deres hustruers skyld slog 
de dem ikke ihjel. 
 
23:35 Og Amulon og hans brødre sluttede sig til lamaniterne, og de vandrede i ørkenen for at søge efter 
Nephis land, da de opdagede Helams land, som Alma og hans brødre beboede. 
 
23:36 Og lamaniterne lovede Alma og hans brødre, at dersom de ville vise dem vejen, som førte til 
Nephis land, så ville de skænke dem livet og friheden. 
 
23:37 Men efter at Alma havde vist dem vejen, som førte til Nephis land, ville lamaniterne ikke holde 
deres løfte, men de satte vagter rundt omkring i Helams land for at passe på Alma og hans brødre. 
 
23:38 Og resten af dem drog til Nephis land, og en del af dem vendte igen tilbage til Helams land og 
medbragte vagtposternes hustruer og børn, som var blevet ladt tilbage i landet. 



 
23:39 Og lamaniternes konge havde givet Amulon myndighed til at være konge og regent over folket, 
som var i Helams land, men alligevel skulle han ikke have ret til at gøre noget mod lamaniternes konges 
vilje. 
 

Kapitel 24 
(Mellem 145 og 121 f.K.) 

 
24:1 * Og Amulon vandt yndest for lamaniternes konges øjne, og derfor lod lamaniternes konge ham 
og hans brødre beskikke til lærere for folket, ja for det folk, som var i Shemlons land og i Shiloms land og i 
Amulons land. 
 
24:2 Thi lamaniterne havde taget alle disse lande i besiddelse, og derfor havde deres konge udpeget 
konger over alle disse lande. 
 
24:3 Lamaniternes konge hed Laman efter faderen, og derfor blev han kaldt kong Laman, og han var 
konge over et talrigt folk. 
 
24:4 Og han beskikkede Amulons brødre til lærere i hvert land, som hans folk var i besiddelse af, og 
således begyndte der at blive undervist i Nephis sprog blandt hele det lamanitiske folk. 
 
24:5 Og de var indbyrdes et fredeligt folk, men alligevel kendte de ikke Gud; og Amulons brødre lærte 
dem heller ikke noget om Herren, deres Gud og heller ikke om Moseloven, ej heller lærte de dem 
Abinadis ord. 
 
24:6 Men de lærte dem, at de skulle bevare deres optegnelser og skrive til hinanden. 
 
24:7 Og således begyndte lamaniterne at få større rigdomme og at handle med hinanden og blive 
mægtige, og de begyndte at blive et kyndigt og klogt folk med henblik på verdens visdom, ja et meget 
listigt folk, som fandt behag i al slags ugudelighed og plyndring undtagen blandt deres egne brødre. 
 
24:8 * Og nu begyndte Amulon at udøve myndighed over Alma og hans brødre og begyndte at forfølge 
ham og lade sine børn forfølge deres børn. 
 
24:9 Thi Amulon kendte Alma og vidste, at han havde været en af kongens præster, og at det var 
ham, som troede Abinadis ord og blev drevet ud fra kongen; og derfor var han vred på ham, thi han var 
kong Lamans undersåt, og han udøvede myndighed over dem og pålagde dem svære byrder og satte 
opsynsmænd til at passe på dem. 
 
24:10 * Og deres lidelser og prøver blev så store, at de begyndte at anråbe Gud højlydt. 
 
24:11 Og Amulon gav dem befaling om at holde op med deres råb, og han satte vagtposter hos dem for 
at iagttage dem, at hver den, der blev truffet i at påkalde Gud, skulle dræbes. 
 
24:12 Og Alma og hans folk brugte ikke lydelige ord til påkaldelse af Herren, deres Gud, men de udøste 
deres hjerter for ham, og han kendte deres hjerters tanker. 
 
24:13 Og Herrens røst kom til dem i deres nød og sagde:  Rejs hovedet og vær ved godt mod, thi jeg 
erkender pagten, som I har gjort med mig, og jeg vil gøre pagt med mit folk og udfri dem af trældom. 
 
24:14 Og jeg vil også lette byrderne, der er lagt på jeres skuldre, så at I ikke kan mærke dem, selv 
medens I er i trældom.  Og det vil jeg gøre, for at I kan stå som vidner for mig herefter og vide med 
vished, at jeg Gud Herren kommer til mit folk i nødens stund. 
 



24:15 Og nu skete det, at byrderne, der var lagt på Alma og hans brødre blev lettet; ja, Herren styrkede 
dem således, at de kunne bære deres byrder med lethed, og de underkastede sig Herrens vilje med 
glæde og tålmodighed, 
 
24:16 Og deres tro og tålmodighed var så stor, at Herrens røst igen kom til dem og sagde:  Vær ved 
godt mod, thi i morgen vil jeg udfri jer af trældom. 
 
24:17 Og han sagde til Alma:  Du skal gå i spidsen for dette folk, og jeg vil gå med dig og udfri dette folk 
af trældom. 
 
24:18 Og nu samlede Alma og hans folk deres hjorde sammen om natten og ligeledes deres korn, ja, 
de samlede deres flokke sammen hele natten. 
 
24:19 Og om morgenen lod Herren en dyb søvn falde over lamaniterne, ja, alle deres opsynsmænd lå i 
dyb søvn. 
 
24:20 Og Alma og hans folk drog ud i ørkenen, og da de havde vandret hele dagen, slog de lejr i en dal, 
og de kaldte dalen Alma, fordi han vejledte dem i ørkenen. 
 
24:21 Og i Almas dal udøste de deres tak til Gud, fordi han havde været dem nådig og lettet deres 
byrder og udfriet dem af trældom; thi de var i trældom, og ingen kunne befri dem uden Herren, deres 
Gud. 
 
24:22 Og de opsendte taksigelse til Gud, ja alle mænd, kvinder og børn, som kunne tale, opløftede 
deres røst i pris og lov til deres Gud. 
 
24:23 Og nu sagde Herren til Alma:  Skynd dig og kom ud af dette land, du og dette folk, thi lamaniterne 
er vågnet op og forfølger dig; drag derfor ud af dette land, og jeg vil standse lamaniterne i denne dal, så 
de ikke når længere under forfølgelsen af dette folk. 
 
24:24 Og de drog ud af dalen og rejste ud i ørkenen. 
 
24:25 Og efter at de havde været i ørkenen I tolv dage, kom de til Zarahemlas land, og kong Mosiah 
modtog dem med glæde.  {Om 120 f.K.} 
 

Kapitel 25 
(Om 120 f.K.) 

 
25:1 Og kong Mosiah lod hele folket samles. 
 
25:2 Og der var ikke så mange af Nephis børn eller så mange af Nephis slægt, som der var af 
Zarahemlas folk, der nedstammede fra Mulek og dem, der kom med ham ud i ørkenen. 
 
25:3 Og der var ikke så mange af Nephis folk og af Zarahemlas folk som der var af lamaniterne, ja, de 
var ikke halvt så mange. 
 
25:4 Og hele Nephis folk og ligeledes Zarahemlas folk var nu samlet, og de var samlet i to store 
skarer. 
 
25:5 * Og Mosiah læste og lod læse Zeniffs optegnelser for sit folk, ja han læste Zeniffs folks historie 
fra den tid, da de forlod Zarahemlas land og til den tid, da de vendte tilbage igen. 
 
25:6 Og han læste også beretningen om Alma og hans brødre og om alle deres lidelser fra det øjeblik, 
de forlod Zarahemlas land, indtil de vendte tilbage igen. 
 



25:7 Og nu da Mosiah var færdig med at læse optegnelserne, blev hans folk, der opholdt sig i landet, 
slået af forundring og forbavselse. 
 
25:8 Thi de vidste ikke, hvad de skulle tro, og da de så dem, der var blevet udfriet af trældom, blev de 
overordentlig glade 
 
25:9 Og da de atter tænkte på deres brødre, som var dræbt af lamaniterne, blev de fyldt med sorg og 
fældede mange sorgens tårer. 
 
25:10 Og når de så tænkte på Guds umiddelbare godhed og hans magt ved udfrielsen af Alma og hans 
brødre af lamaniternes hænder og af trældom, da opløftede de deres røst og takkede Gud. 
 
25:11 Og da de så igen kom til at tænke på lamaniterne, som var deres brødre, og på deres syndige og 
fordærvede tilstand, blev de fyldt med smerte og angst for deres sjæls frelse. 
 
25:12 Og de, der var Amulon og hans brødres børn, som havde taget lamaniternes døtre til hustruer, 
var misfornøjede med deres fædres vandel, og de ville ikke længere kaldes ved deres fædres navne; 
derfor tog de navnet Nephi, så de kunne kalde Nephis børn, og regnes blandt dem, der kaldtes nephiter. 
 
25:13 Og nu blev alle Zarahemlas folk regnet for nephiter, og det fordi riget ikke var blevet overdraget 
nogen, som ikke var af Nephis slægt. 
 
25:14 Og da Mosiah var færdig med at tale til og læse for folket, ønskede han, at Alma også skulle tale 
til dem. 
 
25:15 Og Alma talte til dem, da de var samlet i store skarer, og han gik fra den ene skare til den anden, 
idet han prædikede omvendelse og tro på Herren for folket. 
 
25:16 Og han bad indtrængende Limhis folk og hans brødre og alle, der var blevet udfriet af trældom, at 
de skulle huske på at det var Herren, der udfriede dem. 
 
25:17 * Og efter at Alma havde lært folket mange ting og var holdt op med at tale til dem, ønskede kong 
Limhi at blive døbt, og alle hans folk ønskede ligeledes at blive døbt. 
 
25:18 Derfor gik Alma ud i vandet og døbte dem, og han døbte dem på samme måde, som han døbte 
sine brødre i Mormons vande; og alle, der blev døbt, tilhørte Guds kirke på grund af deres tro på Almas 
ord. 
 
25:19 Og kong Mosiah gav Alma lov til at oprette menigheder overalt i hele Zarahemlas land, og han 
gav ham magt til at ordinere præster og lærere over hver menighed. 
 
25:20 Og dette blev gjort, fordi der var så mange folk, at de ikke kunne vejledes af een lærer; ej heller 
kunne de høre Guds ord i en og samme forsamling. 
 
25:21 Derfor samledes de i forskellige forsamlinger, som de kaldte menigheder; hver menighed havde 
sine præster og sine lærere, og hver præst prædikede ordet, som det blev givet ham af Almas mund. 
 
25:22 Og således var de alle blot een kirke, selv om der fandtes mange menigheder, nemlig Guds kirke.  
Thi der prædikedes intet i nogen af menighederne uden omvendelse og tro på Gud. 
 
25:23 Og der fandtes nu syv menigheder i Zarahemlas land.  Og det skete, at hver og en, som ønskede 
at påtage sig Kristi eller Guds navn, indlemmedes i Gud menigheder. 
 
25:24 Og de kaldtes Guds folk.  Og Herren udgød sin ånd over dem, og de blev velsignet og havde 
fremgang i landet. 
 



Kapitel 26 
(Sandsynligvis Mellem 120 og 100 f.K.) 

 
26:1 Nu skete det, at der var mange af den opvoksende slægt, som ikke kunne forstå kong Benjamins 
ord, da de var små børn, da han holdt sin tale til folket; og de troede ikke på deres fædres overleveringer. 
 
26:2 De troede ikke det, der var blevet talt om de dødes opstandelse, og de troede heller ikke på Kristi 
tilkommelse. 
 
26:3 For deres vantros skyld kunne de ikke forstå Guds ord, og de blev hårdhjertede. 
 
26:4 Og de ville ikke lade sig døbe, og de ville heller ikke slutte sig til kirken.  Og de skilte sig ud fra de 
andre med henblik på deres tro og forblev således lige siden i deres kødelige og syndige tilstand; thi de 
ville ikke påkalde Herren, deres Gud. 
 
26:5 Under Mosiahs regering var de ikke halvt så talrige som Guds folk; men på grund af splid mellem 
brødrene blev de talrigere. 
 
26:6 Thi det skete at de bedrog mange, som var i kirken, med deres smigrende ord, og de fik dem til at 
begå mange synder; derfor var det nødvendigt, at de, som var i kirken og begik synd, måtte formanes af 
kirken. 
 
26:7 Og det skete, at de blev ført frem for præsterne, og at det var lærerne, som overlod dem til 
præsterne; og præsterne lærte dem for Alma, som var højpræsten. 
 
26:8 Og kong Mosiah havde givet Alma myndighed over kirken. 
 
26:9 Og det skete, at Alma ikke vidste, hvad han skulle gøre ved dem; men der var mange vidner imod 
dem; ja, folkemængden stod og vidnede overvældende om deres misgerninger. 
 
26:10 Og noget sådant var ikke sket tidligere i kirken; derfor var Alma bekymret i sjælen, og han lod 
dem fremstille for kongen. 
 
26:11 Og han sagde til kongen:  Se, her er mange, som vi har ført hen til dig, og som anklages af deres 
brødre, og de er blevet grebet i forskellige misgerninger, og de omvender sig ikke fra deres synder; derfor 
har vi ført dem for dig, så du kan dømme dem i forhold til deres overtrædelser. 
 
26:12 Men kong Mosiah sagde til Alma:  Jeg dømmer dem ikke, men jeg overgiver dem i dine hænder, 
så de kan blive dømt. 
 
26:13 Og nu blev Alma atter urolig i sindet, og han gik hen og spurgte Herren, hvad han skulle gøre i 
denne sag, thi han frygtede for, at han skulle gøre uret for Guds åsyn. 
 
26:14 Og efter at han havde udøst sin ganske sjæl for Gud, kom Herrens røst til ham og sagde: 
 
26:15 Salig er du, Alma, og salige er de som blev døbt i Mormons vande.  Du er salig alene ved din 
store tro på min tjener Abinadis ord. 
 
26:16 Og salige er de på grund af deres store tro ved de ord alene, som du har talt til dem. 
 
26:17 Og salig er du, fordi du har oprettet en kirke blandt dette folk, og de skal stadfæstes, og de skal 
være mit folk. 
 
26:18 Ja, saligt er dette folk, som er villigt til at påtage sig mit navn; thi de skal kaldes ved mit navn, og 
de er mine. 
 



26:19 Og salig er du, fordi du har spurgt mig om overtræderen. 
 
26:20 Du er min tjener, og jeg gør pagt med dig, så du vil få evigt liv, og du skal tjene mig og gå frem i 
mit navn og indsamle mine får. 
 
26:21 Og den, der vil høre min røst, skal være mit får, og en sådan skal I modtage i kirken, og en sådan 
vil jeg også modtage. 
 
26:22 Thi dette er min kirke; den, der bliver døbt, skal døbes til omvendelse.  Og hvem I modtager skal 
tro på mit navn, og ham vil jeg frit tilgive. 
 
26:23 Thi jeg er den, der påtager mig verdens synder, og jeg er den, som har skabt menneskene; og 
det er mig, som giver dem, der er trofaste indtil enden, en plads ved min højre side. 
 
26:24 Thi de kaldes med mit navn, og dersom de kender mig, skal de komme frem og skal for evigt 
have en plads ved min højre side. 
 
26:25 * Og når den anden basun lyder, da skal de, der aldrig havde kendt mig, komme frem og stå for 
mig. 
 
26:26 Og da skal de vide, at jeg er Herren, deres Gud, at jeg er deres forløser, men de vil ikke lade sig 
forløse. 
 
26:27 Og da vil jeg bekende for dem, at jeg aldrig kendte dem, og de skal gå bort i den evige ild, som er 
beredt for djævelen og hans engle. 
 
26:28 Derfor siger jeg dig, at den, der ikke vil høre min røst, skal I ikke modtage i min kirke; thi den vil 
jeg ikke modtage på den yderste dag. 
 
26:29 Derfor siger jeg til dig:  Gå, og den, der synder imod mig, skal du dømme i forhold til de synder, 
han har begået; og dersom han bekender sine synder for dig og mig og omvender sig i hjertets 
oprigtighed, skal I tilgive ham, og jeg vil også tilgive ham. 
 
26:30 Ja, og så ofte som mit folk omvender sig, vil jeg tilgive dem deres overtrædelser imod mig. 
 
26:31 Og I skal også tilgive hinanden jeres overtrædelser; thi sandelig siger jeg dig:  Den, som ikke 
tilgiver sin næstes overtrædelser, når han siger, at han angrer dem, den samme har bragt sig selv under 
fordømmelse. 
 
26:32 Nu siger jeg til dig:  Gå, og den, der ikke vil omvende sig fra sine synder, skal ikke regnes blandt 
mit folk; og dette skal iagttages fra nu af. 
 
26:33 * Og efter at Alma havde hørt disse ord, nedskrev han dem, så han kunne have dem og for at 
han kunne dømme kirkens folk i overensstemmelse med Guds befalinger. 
 
26:34 * Og Alma gik hen og dømte dem som var grebet i misgerninger, ifølge Herrens ord. 
 
26:35 Og den, der angrede sine synder og bekendte dem, regnede han til kirkens folk. 
 
26:36 Og de, der ikke ville bekende deres synder og omvende sig fra deres misgerninger, blev ikke 
regnet til kirkens folk, og deres navne blev slettet. 
 
26:37 Og Alma ordnede alle kirkens anliggender, og de begyndte igen at få fred og gøre store 
fremskridt i kirkelig henseende; de vandrede forsigtigt for Gud, modtog mange og døbte mange. 
 



26:38 Og alle disse ting gjorde Alma og hans medarbejdere, som stod i spidsen for kirken, idet de 
vandrede med al flid og lærte Guds ord i alle ting og gennemgik alle slags lidelser; thi de blev forfulgt af 
alle dem, der ikke tilhørte Guds kirke. 
 
26:39 Og de formanede deres brødre; og de blev ligeledes formanet hver og en ved Guds ord i forhold 
til deres synder eller de synder, de havde begået, og Gud gav dem befaling til at bede uden ophør og 
opsende taksigelse for alt. 
 

Kapitel 27 
(Sandsynligvis Mellem 100 og 92 f.K.) 

 
 
27:1 * Og de forfølgelser, der tilføjedes kirken af de ikke-troende, blev så store, at medlemmerne 
begyndte at beklage sig til deres ledere og besvære sig derover, og de beklagede sig til Alma.  Og Alma 
forelagde sagen for kong Mosiah.  Og Mosiah rådførte sig med sine præster. 
 
27:2 * Og kong Mosiah lod sende en bekendtgørelse ud til hele landet, at ingen ikke-troende måtte 
forfølge nogen af dem, der tilhørte Guds kirke. 
 
27:3 Og der udgik en streng befaling til alle menighederne, at der ikke måtte finde nogen forfølgelse 
sted blandt dem, og at der skulle herske lighed mellem alle mennesker, 
 
27:4 at de ikke skulle lade stolthed og hovmod forstyrre deres fred, at hvert menneske skulle agte sin 
næste som sig selv, og at de skulle arbejde med hænderne for deres underhold. 
 
27:5 Ja, og at alle deres præster og lærere skulle arbejde med hænderne for deres underhold i alle 
tilfælde, undtagen i sygdomstilfælde, og når de var i stor trang.  Og ved at gøre dette ville de i stor 
udstrækning finde nåde hos Gud. 
 
27:6 Og der var atter almindelig fred i landet, og folket begyndte at blive meget talrigt og brede sig ud 
over landet, mod nord og syd, mod øst og vest, idet de byggede store byer og landsbyer i alle dele af 
landet. 
 
27:7 Og Herren var med dem og lod dem trives, og det blev et stort og velhavende folk. 
 
27:8 Og Mosiahs sønner taltes mellem de ikke-troende, og en af Almas sønner regnedes ligeledes 
blandt dem.  Han hed Alma efter sin fader.  Trods det blev han en meget syndig og ugudelig mand.  Han 
var en mand, der talte meget og smigrede folket; derfor forledte han mange af folket til at efterligne sine 
misgerninger. 
 
27:9 Og han blev en stor hindring for Guds kirkes fremgang, idet han stjal folkets hjerter og 
forårsagede stor uenighed mellem folket og gav Guds fjende lejlighed til at udøve sin magt over dem. 
 
27:10 * Og nu gik han hemmeligt omkring sammen med Mosiahs sønner og søgte at ødelægge kirken 
og vildlede Herrens folk imod Guds befalinger og ligeledes mod kongens befaling. 
 
27:11 Og som jeg sagde jer, mens de gik omkring og søgte at ødelægge Guds kirke og stred mod Gud, 
da viste en Herrens engel sig for dem, og han kom ned som i en sky, og han talte som med en 
tordenrøst, som fik jorden, som de stod på, til at skælve. 
 
27:12 Og så stor var deres forbavselse, at de faldt til jorden og ikke forstod de ord, han talte til dem. 
 
27:13 Men han råbte igen og sagde:  Alma, rejs dig op og stå frem, hvorfor forfølger du Guds kirke?  Thi 
Herren har sagt:  Det er min kirke, og jeg vil stadfæste den, og intet skal ødelægge den, uden det skulle 
være mit folks overtrædelser. 
 



27:14 Og engelen sagde atter:  Herren har hørt sit folks bønner og ligeledes sin tjener Almas bønner, 
som er din fader; thi han har bedt for dig med stor tro, at du måtte få kundskab om sandheden; derfor er 
jeg kommet i den hensigt at overbevise dig om Guds magt og myndighed, for at hans tjeneres bønner 
måtte blive besvaret i forhold til deres tro. 
 
27:15 Kan I bestride Guds magt?  Får min røst ikke jorden til at skælve?  Og kan du ikke også se mig 
for dig?  Og jeg er sendt af Gud. 
 
27:16 Nu siger jeg dig:  Gå og husk på dine fædres fangenskab i Helams land og i Nephis land, og 
husk, hvilke store ting, han har gjort for dem; thi de var i trældom, og han har befriet dem.  Og nu siger 
jeg dig:  Alma, gå din vej og søg ikke mere at fordærve kirken, så at deres bønner kan blive hørt, og gør 
dette, selv om du derved selv skulle blive forstødt. 
 
27:17 * Og det var de sidste ord, engelen talte til Alma, og han vandrede bort. 
 
27:18 Og Alma og de, der var med ham, faldt atter til jorden; thi stor var deres forfærdelse, thi de havde 
med egne øjne set en Herrens engel, og hans røst var som torden, der rystede jorden, og de vidste, at 
der ikke var andet end Guds kraft, der kunne ryste jorden og få den til at bæve, som om den skulle 
sønderrives. 
 
27:19 Og Almas forfærdelse var så stor, at han blev stum, så han ikke kunne åbne munden, og han 
blev så svag, at han ikke engang kunne bevæge hænderne.  Derfor blev han grebet af dem, der var med 
ham og ført besvimet bort og lagt foran sin fader. 
 
27:20 Og de fortalte hans fader alt, hvad der var hændt dem, og hans fader glædede sig, for han vidste, 
at det var Guds kraft. 
 
27:21 Og han lod en stor skare komme sammen, så de kunne se, hvad Herren havde gjort for hans søn 
og for dem, der var med ham. 
 
27:22 Og han lod præsterne samles, og de begyndte at faste og bede til Herren, deres Gud, om han 
ville oplade Almas mund, så han kunne tale, og at hans lemmer måtte få deres styrke, så folkets øjne 
måtte åbnes og se og kende Guds godhed og herlighed. 
 
27:23 * Og efter at de havde fastet og bedt i to dage og to nætter, fik Almas lemmer deres styrke igen, 
og han stod op og begyndte at tale til folket og bød dem være ved godt mod. 
 
27:24 Thi, sagde han, jeg har omvendt mig fra mine synder og er blevet forløst af Herren; jeg er blevet 
født af Ånden. 
 
27:25 Og Herren sagde til mig:  Du skal ikke forundre dig over, at alle mennesker, ja mænd og kvinder, 
alle slægter, stammer, tungemål og folk skal fødes påny, ja fødes af Gud og forandres fra deres kødelige 
og faldne tilstand til en retfærdig tilstand, idet de er genløst af Gud og blevet hans sønner og døtre. 
 
27:26 Og således bliver de nye mennesker, og uden de gør dette, kan de ingenlunde arve Guds rige. 
 
27:27 Jeg siger jer, at uden dette sker, skal de blive forkastet; og det ved jeg, fordi jeg selv var nær ved 
at blive forkastet. 
 
27:28 Men efter at jeg har gennemgået megen trængsel og angret mig næsten til døde, har Herren i sin 
nåde fundet for godt at rive mig ud af det evige bål, og jeg er født af Gud. 
 
27:29 Min sjæl er blevet forløst af bitterheds galde og syndens lænker.  Jeg var i den mørkeste afgrund, 
men nu ser jeg Guds underfulde lys.  Min sjæl var martret af evig pine, men jeg er blevet udfriet, og min 
sjæl pines ikke mere. 
 



27:30 Jeg forkastede min Forløser og fornægtede det, som vore fædre havde talt, men jeg erkender nu, 
at de kunne forudse, at han skal komme, og at han erindrer enhver skabning, som han har skabt; og at 
han vil åbenbare sig. 
 
27:31 Ja, hvert knæ skal bøje sig for ham og hver tunge bekende ham.  Ja, på den yderste dag, når alle 
mennesker skal fremstilles for at dømmes af ham, skal de bekende, at han er Gud; da skal de, som lever 
uden Gud i verden, bekende, at en evig strafs dom er retfærdig over dem, og de skal ryste og skælve og 
gyse for hans altseende øjes blik. 
 
27:32 * Og nu begyndte Alma og de, der var med ham, da engelen åbenbarede sig for dem, at lære 
folket og rejse omkring overalt i hele landet, idet de kundgjorde for hele folket det, de havde hørt og set 
og prædikede Guds ord under megen trængsel, thi de blev hårdt forfulgt af dem, der ikke troede og blev 
slået af mange af dem. 
 
27:33 Men til trods for alt dette bragte de kirkens medlemmer stor trøst, styrkede dem i troen og 
formanede dem til med langmodighed og med hårdt arbejde at holde Guds bud. 
 
27:34 Og fire af dem var Mosiahs sønner, som hed Ammon og Aaron, Omner og Himni; således hed 
Mosiahs sønner 
 
27:35 Og de rejste over hele Zarahemlas land og blandt hele det folk, som kong Mosiah regerede over, 
idet de med stor iver søgte at gøre godt for al den skade, de havde forvoldt kirken, idet de bekendte alle 
deres synder og forklarede alt, hvad de havde set og udlagde profetierne og skrifterne for alle, der 
ønskede at høre dem. 
 
27:36 Og således blev de redskaber i Guds hånd til at bibringe mange kundskab om sandheden, ja 
kundskab om deres Forløser. 
 
27:37 Og hvor velsignede er de ikke!  Thi de udråbte fred, de bragte gode tidende om det gode og de 
erklærede for folket, at Herren regerer. 
 

Kapitel 28 
(Om 92 f.K.) 

 
28:1 * Og efter at Mosiahs sønner havde gjort alt dette, tog de et lille antal med sig og vendte tilbage til 
deres fader, kongen, og udtrykte ønsket om, at han ville give dem lov til, at de i forening med dem, de 
havde udvalgt, kunne drage til Nephis land, så de kunne prædike det, som de havde hørt og forkynde 
Guds ord for deres brødre, lamaniterne,  {Om 92 f.K.} 
 
28:2 så de muligvis kunne bibringe dem kundskab om Herren deres Gud og overbevise dem om deres 
fædres misgerninger og måske fjerne deres had mod nephiterne, så de også kunne få lov til at glæde sig 
i Herren, deres Gud og blive venligt indstillet overfor hinanden, så der ikke mere skulle være uenigheder i 
hele landet, som Herren, deres Gud, havde skænket dem. 
 
28:3 Og de ønskede nu, at frelse skulle forkyndes for hver skabning, thi de kunne ikke tænke sig, at 
nogen sjæl skulle omkomme; ja, selve tanken om, at nogen sjæl skulle lide evig straf, fik dem til at skælve 
og bæve. 
 
28:4 Og således virkede Herrens ånd på dem, thi de var de aller værste syndere.  Og det behagede 
Herren i sin grænseløse barmhjertighed at skåne dem, men de led alligevel store sjælekvaler på grund af 
de begåede misgerninger og frygtede for, at de skulle blive forkastet for evigt. 
 
28:5 Og de bønfaldt deres fader i mange dage for at få lov til at drage op til Nephis land. 
 
28:6 Og kong Mosiah gik og adspurgte Herren, om han skulle lade sine sønner gå ud blandt 
lamaniterne for at prædike ordet. 



 
28:7 Og Herren sagde til Mosiah:  Lad dem gå derop, thi mange vil tro på deres ord, og de skal få det 
evige liv; og jeg vil udfri dine sønner af lamaniternes hænder. 
 
28:8 * Og Mosiah gav dem lov til at gå og gøre, som de ønskede. 
 
28:9 Og de begav sig på rejse ud i ørkenen for at gå op og prædike blandt lamaniterne, og jeg skal 
herefter give en skildring af deres færden. 
 
28:10 Og kong Mosiah havde nu ikke nogen at overdrage riget til, thi ingen af hans sønner ville 
modtage riget. 
 
28:11 Derfor tog han de optegnelser, der var skrevet på messingpladerne og ligeledes Nephis plader og 
alle de ting, han havde skrevet og opbevaret ifølge Guds befalinger efter at have oversat og ladet 
nedskrive de optegnelser, der var på guldpladerne, som fandtes af Limhis folk og overgaves ham ved 
Limhis hånd. 
 
28:12 Og dette gjorde han på grund af sit folks store længsel efter kundskab, thi de ønskede overmåde 
meget at vide noget om det folk, der var blevet udryddet. 
 
28:13 Og han oversatte dem ved hjælp af de to sten, der var fastgjort til to ender af en bue. 
 
28:14 Disse ting var beredt fra begyndelsen og var overleveret fra slægt til slægt med det formål at 
udlægge sprog. 
 
28:15 Og de var blevet bevaret ved Herrens hånd, for at han kunne åbenbare sit folks ugudelighed og 
vederstyggeligheder for hver skabning, der skulle komme i besiddelse af landet. 
 
28:16 Og den, der har disse ting, kaldes en seer efter fordums skik og brug, 
 
28:17 Og efter at Mosiah havde fuldendt oversættelsen af disse optegnelser, da indeholdt de en 
beretning om det folk, der blev udryddet, mellem tiden for deres undergang og tilbage til opførelsen af det 
store tårn, da Herren forvirrede folkets tungemål, og de spredtes over hele jorden, ja, og lige fra den tid 
tilbage til Adams skabelse. 
 
28:18 Og denne beretning fik Mosiahs folk til at sørge meget stærkt, ja, de fyldtes med sorg; alligevel 
bibragte det -- dem stor kundskab, som de glædede sig over. 
 
28:19 Og denne beretning skal skrives herefter; thi det er nødvendigt, at alle mennesker skal kende til 
det, der er skrevet i denne beretning. 
 
28:20 Og som jeg sagde jer, efter at kong Mosiah havde udført dette, tog han messingpladerne og alle 
de ting, som han havde haft i sin varetægt og gav dem til Alma, som var Almas søn, ja alle optegnelserne 
og ligeledes udtyderne og overleverede dem til ham og befalede ham, at han skulle opbevare dem og 
vedligeholde en optegnelse om folket og overlevere dem fra slægt til slægt, ligesom de var blevet 
overleveret fra den tid, da Lehi forlod Jerusalem. 
 

Kapitel 29 
(Om 92-91 f.K.) 

 
29:1 Og da Mosiah nu havde gjort dette, sendte han bud ud over hele landet og til hele folket og 
ønskede at få at vide deres vilje, hvem der skulle være deres konge. 
 
29:2 * Og folkets stemme lød således:  Vi ønsker, at din søn Aaron skal være vor konge og regent. 
 



29:3 Men Aaron var draget til Nephis land, og derfor kunne kongen ikke overdrage ham riget, og 
Aaron ville heller ikke modtage det, og der var heller ikke nogen af Mosiahs sønner, der var villige til at 
overtage riget. 
 
29:4 Derfor sendte kong Mosiah atter bud til folket, ja et skriftligt budskab til folket.  Og her er de ord, 
der stod skrevet: 
 
29:5 O, mit folk eller mine brødre, thi jeg agter jer som sådanne, jeg ønsker, at I skal gennemtænke 
den sag, som I er kaldet til at overveje; thi I ønsker at få en konge. 
 
29:6 Og nu forkynder jeg jer, at den, hvem riget retmæssigt til hører, har afslået at overtage riget. 
 
29:7 Og hvis der nu skulle blive udpeget en anden i hans sted, frygter jeg for, at der vil opstå uenighed 
mellem jer.  Og hvem, ved, om ikke min søn, hvem riget tilkommer, kunne blive vred og få en del af folket 
over på sin side, hvad der ville skabe krig og uenighed mellem jer og megen blodsudgydelse, og det ville 
forvende Herrens veje og fordærve mange mennesker. 
 
29:8 Nu siger jeg jer:  Lad os være kloge og overveje disse ting, thi vi har ingen ret til at ødelægge min 
søn, og vi skulle heller ikke have ret til at ødelægge en anden, dersom han blev valgt i hans sted. 
 
29:9 Og dersom min søn igen skulle blive stolt og forfængelig, da ville han tilbagekalde det, han har 
sagt og gøre fordring på sin ret til riget, hvad der ville få ham og ligeledes folket til at begå stor synd. 
 
29:10 Og lad os nu være kloge og tage disse ting under overvejelse og gøre det, der vil give dette folk 
fred. 
 
29:11 Derfor vil jeg blive ved med at være jeres konge resten af mine dage; lad os ikke desto mindre 
udpege dommere til at dømme dette folk efter vor lov; og vi vil påny ordne folkets anliggender, og vi vil 
udpege vise mænd til dommere, som vil dømme folket i overensstemmelse med Guds befalinger. 
 
29:12 Og det er bedre, at et menneske bliver dømt af Gud end af mennesker; thi Guds domme er altid 
retfærdige, men menneskets domme er ikke altid retfærdige. 
 
29:13 Dersom det derfor er muligt for jer at få retfærdige mænd til at være jeres konger, som ville 
stadfæste Guds love og dømme dette folk i overensstemmelse med hans befalinger, ja, dersom I kunne 
få mænd til konger, som ville gøre, som min fader Benjamin gjorde for dette folk -- siger jeg jer, at dersom 
dette altid kunne ske, ville det være tjenligt for jer at have konger til at regere over jer. 
 
29:14 Og jeg har selv arbejdet med den kraft og de evner, jeg har været i besiddelse af, for at lære jer 
Guds bud og for at opretholde fred i landet så der ikke skulle være krig eller uenighed, plyndring eller 
drab eller nogen form for ugudelighed. 
 
29:15 Og den, der har begået misgerninger, har jeg straffet efter den lov, der blev givet os af vore 
fædre. 
 
29:16 Og nu siger jeg jer, at da alle mennesker ikke er retfærdige, er det ikke godt for jer at have en 
konge eller konger til at regere over jer. 
 
29:17 Hvor meget ondt forvolder nemlig ikke en ugudelig konge, ja og hvilken stor fortræd! 
 
29:18 Husk på kong Noas ugudelighed og hans vederstyggeligheder og på hans folks ugudelighed og 
vederstyggeligheder.  Læg mærke til den store ødelæggelse, der kom over dem; og for deres synders 
skyld blev de også ført i trældom. 
 
29:19 Og havde det ikke været for deres alvise Skabers mellemkomst og deres oprigtige omvendelse, 
havde de uundgåeligt været i trældom endnu. 



 
29:20 Men han befriede dem, fordi de ydmygede sig for ham, og fordi de med kraft råbte på ham, 
udfriede han dem af trældom; og således virker Herren med sin kraft i alle tilfælde blandt menneskenes 
børn og rækker sin barmhjertigheds arm ud til dem, der sætter deres lid til ham. 
 
29:21 Og jeg siger til jer, at I ikke kan afsætte en ugudelig konge uden gennem store stridigheder og 
megen blodsudgydelse. 
 
29:22 Thi han har sine venner blandt de ugudelige, og han har sine vagtposter om sig, og han bryder 
deres love, som har regeret i retfærdighed før ham, og Guds bud træder han under fode. 
 
29:23 Og han udsteder love og sætter dem i kraft blandt folket, ja love, der er efter hans egen 
ugudelighed; og den, der ikke adlyder hans love, lader han udrydde, og han vil føre sine hærskarer til krig 
mod dem, som gør oprør imod ham, og om han kan vil han udrydde dem; og således forvender en 
ugudelig konge retfærdighedens stier. 
 
29:24 Og jeg siger jer, at det ikke vil være godt for jer, om sådanne vederstyggeligheder skulle komme 
over jer. 
 
29:25 Vælg jer derfor dommere ved folkets stemme, så I kan blive dømt efter lovene, som blev givet jer 
af vore fædre, og som er gode og som blev givet dem ved Herrens ånd. 
 
29:26 Og det er ikke almindeligt, at folkets stemme begærer noget, der strider mod, hvad der er ret men 
det er almindeligt, at et mindretal af folket ønsker det, som ikke er ret; derfor skal I iagttage dette og gøre 
det til lov, at I ordner jeres egne sager ved folkets stemme. 
 
29:27 Og dersom den tid kommer da folket stemmer for uretfærdighed, da er tiden kommet, da Guds 
straffedomme vil komme over jer, ja, da er tiden kommet, da han vil hjemsøge jer med stor ødelæggelse, 
ligesom han hidtil har hjemsøgt dette land. 
 
29:28 Og dersom I nu har dommere, og de ikke dømmer jer i overensstemmelse med loven, der er 
blevet givet jer, kan I lade dem blive stillet for en højere domstol. 
 
29:29 Og dersom disse højere domstole ikke afsiger retfærdige domme, skal I lade et lille antal af jeres 
lavere dommere samles, og de skal dømme de højere dommere i overensstemmelse med folkets 
stemme. 
 
29:30 Og jeg befaler jer at gøre det i Herrens frygt, og jeg befaler jer at gøre dette og ikke at have 
nogen konge, for at hvis dette folk begår synder og ugudelighed, at de selv er ansvarlige derfor. 
 
29:31 Thi jeg siger jer, at mange folks synder er blevet forårsaget ved deres kongers ugudelighed, og 
derfor hviler ansvaret for deres ugudelighed på kongernes hoveder. 
 
29:32 Og nu ønsker jeg, at denne ulighed skal ophøre her i landet, især iblandt dette mit folk; men jeg 
ønsker, at dette land skal være et frihedens land, og at hvert menneske må nyde sine rettigheder og 
friheder, så længe Herren finder det tjenligt for os at bo her og besidde landet, ja så længe nogen af vore 
efterkommere findes i landet. 
 
29:33 Og kong Mosiah skrev mange flere ting til dem og forklarede for dem alle en retfærdig konges 
prøvelser og besværligheder, ja alle sjælekvalerne for folket og ligeledes hele folkets besværinger for 
deres konge, og han forklarede alt dette for dem. 
 
29:34 Og han sagde til dem, at disse ting ikke burde finde sted, men at byrden skulle fordeles over hele 
folket, så hver mand måtte bære sin del. 
 



29:35 Og han fremstillede også for dem alle de uheldige forhold, de ville blive udsat for, dersom de 
havde en uretfærdig konge til at regere over sig. 
 
29:36 Ja, hele hans ugudelighed og vederstyggelighed og alle krigene og uenighederne og al 
blodsudgydelse, tyveri, plyndring, horeri og al slags ugudelighed, som ikke kan opregnes; og han sagde 
til dem, at disse ting ikke burde finde sted, at de udtrykkeligt stred mod Guds bud. 
 
29:37 * Og da kong Mosiah havde udsendt alt dette til folket, blev de overbevist om sandheden af hans 
ord, 
 
29:38 Derfor opgav de ønsket om at få en konge og længtes meget efter, at alle skulle have lige 
rettigheder over hele landet; og enhver gav udtryk for sin beredvillighed til at stå til ansvar for sine egne 
synder. 
 
29:39 * Og de samledes i skarer over hele landet for at stemme om, hvem der skulle være deres 
dommere til at dømme dem efter loven, som var blevet givet dem; og de glædede sig usigeligt over den 
frihed, der var blevet skænket dem. 
 
29:40 Og deres kærlighed til Mosiah blev stor; ja, de nærede større agtelse og respekt for ham end for 
nogen anden mand, thi de betragtede ham ikke som en tyran, der søgte vinding eller mammon, som 
fordærver sjælen; thi han havde ikke skabt sig rigdomme på dets bekostning, og han havde heller ikke 
fundet behag i blodsudgydelse, men han havde skabt fred i landet, og han havde givet sit folk det løfte, at 
det skulle udfries af trældom, og derfor nærede de den største agtelse og respekt for ham. 
 
29:41 * Og de udpegede dommere til at regere over sig og dømme efter loven, og det gjorde de over 
hele landet, 
 
29:42 * Og Alma udpegedes til at være den første overdommer, og han var ligeledes højpræst, da hans 
fader havde overdraget ham dette embede og havde overdraget ham ledelsen af alle kirkens 
anliggender. 
 
29:43 Og Alma vandrede på Herrens veje og holdt hans bud, og han dømte retfærdigt, og der var 
vedvarende fred i landet. 
 
29:44 Og således begyndte dommernes regering i Zarahemlas land blandt hele folket, som kaldtes 
nephiter, og Alma var den første og den øverste dommer. 
 
29:45 * Og hans fader døde, da han var to og firsindstyve år gammel, og han havde opfyldt Guds 
befalinger. 
 
29:46 * Og Mosiah døde også, i det tre og tredivte år af sin regering, og han var tre og tresindstyve år 
gammel, hvad der i alt udgør fem hundrede og ni år fra det øjeblik, da Lehi forlod Jerusalem. 
 
29:47 Og således endte kongernes regering over Nephis folk, og således endte Almas dage, han, der 
var grundlæggeren af deres kirke. 
 



Almas Bog 
Almas Søn 

 
(91 - 52 f.K.) 

 
Beretningen om Alma, der var søn af den første Alma og overdommer over Nephis folk og også højpræst 
for kirken.  En beretning om dommernes regering og om krigene og stridsspørgsmålene blandt folket.  Og 
ligeledes en beretning om en krig mellem nephiterne og lamaniterne, efter Alma, den første overdommers 
beretning. 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Og fra det øjeblik, da kong Mosiah gik al kødets gang, regnedes tiden som det første år og så 
fremdeles af dommernes regering over Nephis folk.  Kong Mosiah havde stridt den gode strid og vandret 
oprigtigt for sin Gud og havde ikke efterladt nogen til at regere i sti sted; alligevel havde han udstedt love, 
som folket anerkendte, og derfor var de forpligtede til at efterleve de love, som han havde udstedt. 
 
1:2 Og det skete i det første år, da Alma indtog dommersædet, at en mand blev fremstillet for ham for 
at blive dømt, en mand, der var stor af vækst og kendt for sin store styrke. 
 
1:3 Og han havde gået omkring blandt folket og prædiket for dem det, som han udgav for at være 
Guds ord, og han talte imod kirken og erklærede overfor folket, at hver præst og lærer burde være anset 
mellem folk og ikke burde arbejde med hænderne, men burde underholdes af folket. 
 
1:4 Og han vidnede også for folket, at alle mennesker ville blive frelst på den yderste dag, og at de 
ikke behøvede at frygte eller skælve, men at de kunne rejse hovedet og glæde sig, thi Herren havde 
skabt alle mennesker og havde også forløst alle mennesker, og til sidst ville alle mennesker få det evige 
liv. 
 
1:5 Og han forkyndte disse ting så meget og så længe, at mange troede på hans ord, ja så mange, at 
de begyndte at forstrække ham med penge. 
 
1:6 Og han begyndte at blive stolt og forfængelig og at klæde sig kostbart; ja, han begyndte endog at 
oprette en kirke i overenstemmelse med det, han prædikede. 
 
1:7 Og det hændte, da han skulle hen og prædike til dem, der troede på hans ord, at han mødte en 
mand, som tilhørte Guds kirke og var en af dens lærere; og han begyndte at stride heftigt med ham for at 
forføre kirkens folk; men manden stod ham imod og advanrede ham med Guds ord. 
 
1:8 Mandens navn var Gideon, og det var ham, der var et redskab i i Guds hånd til at udfri Limhis folk 
af trældom. 
 
1:9 Og da nu Gideon modstod ham med Guds ord, blev han vred på Gideon, drog sit sværd og 
begyndte at angribe ham.  Og Gideon, der var højt oppe i årene, kunne ikke stå sig imod hans slag og 
blev derfor dræbt med sværdet. 
 
1:10 Og manden, der slog ham ihjel, blev pågrebet af kirkens folk og ført for Alma for at blive dømt for 
de forbrydelser, han havde begået. 
 
1:11 Og han stod for Alma og talte for sig med stor dristighed. 
 
1:12 Men Alma sagde til ham:  Det er første gang, at præstelist er blevet indført blandt dette folk, og 
du er ikke alene skyldig i præstelist, men har forsøgt at indføre den blandt dette folk med tvang; og 
dersom præstelist skulle påtvinges dette folk, ville det forvolde deres fuldkomne ødelæggelse. 
 



1:13 Og du har udgydt en retfærdig mands blod, ja en mand, som har gjort meget godt blandt dette 
folk, og dersom vi ville skåne dig, ville hans blod komme over os som hævn. 
 
1:14 Derfor bliver du dømt til at dø i overensstemmelse med loven, der blev givet os af Mosiah, vor 
sidste konge, og den er blevet godkendt af folket; derfor må folket rette sig efter loven. 
 
1:15 Hans navn var Nehor, og de pågreb ham og førte ham op til toppen af højen Manti, og der fik de 
ham til, eller rettere sagt, dér erkendte han mellem himmel og jord, at det han havde lært folket stred mod 
Guds ord, og dér led han en forsmædelig død. 
 
1:16 Men dette gjorde alligevel ikke ende på den om sig gribende præstelist i landet, thi der fandtes 
mange, der elskede verdens tomme pral, og de gik omkring og prædikede falske lærdomme, og det 
gjorde de for rigdoms og æres skyld. 
 
1:17 Men de turde alligevel ikke lyve, dersom det skulle blive kendt, af frygt for loven, thi løgnere blev 
straffet; derfor foregav de, at de prædikede i overensstemmelse med deres tro, og loven kunne ikke 
ramme noget menneske for dets tros skyld. 
 
1:18 Og de turde ikke stjæle af frygt for loven, thi sådanne blev straffet; og de turde heller ikke røve 
eller myrde, thi den, der myrdede, blev straffet med døden. 
 
1:19 Og de, der ikke tilhørte Guds kirke, begyndte at forfølge dem, som tilhørte Guds kirke, og som 
havde påtaget sig Kristi navn. 
 
1:20 Ja, de forfulgte og plagede dem med alle slags ord for deres ydmygheds skyld, fordi de ikke var 
stolte i deres egne øjne, og fordi de gav hinanden del i Guds ord uden løn og betaling. 
 
1:21 Der eksisterede en streng lov blandt kirkens folk, at ingen, der tilhørte kirken, skulle forfølge dem, 
der ikke tilhørte kirken, og at der ikke skulle være nogen forfølgelse mellem dem indbyrdes. 
 
1:22 Alligevel var der mange blandt dem, der begyndte at blive stolte og ivrigt begyndte at trættes med 
deres modstandere og endog at slås, ja, de ville gå løs på hinanden med næverne. 
 
1:23 Dette fandt sted i Almas andet regeringsår, og det voldte stor sorg i kirken, ja, det var årsag til 
megen prøvelse i kirken.  {Om 90 BC} 
 
1:24 Thi mange blev hårde om hjertet, og deres navne blev udslettet, så de ikke mere ihukommedes 
blandt Guds folk.  Og mange trak sig tilbage fra dem. 
 
1:25 Og det var en stor prøvelse for dem, der stod fast i troen; men de var trods alt standhaftige og 
urokkelige i at holde Guds bud, og de bar tålmodigt den forfølgelse, der kom på deres vej. 
 
1:26 Og når præsterne forlod deres arbejde for at give folket Guds ord, forlod folket også deres 
arbejde for at høre Guds ord.  Og når præsterne så havde prædiket Guds ord for dem, vendte de alle 
tilbage til deres arbejde med flid; og præsten hævede sig ikke over sine tilhørere, thi taleren var ikke 
bedre end tilhørerne, og læreren var heller ikke bedre end eleven; og således var de alle lige, og de 
arbejdede alle, hver efter sin styrke. 
 
1:27 Og de gav af deres gods til de fattige og trængende, de syge og lidende, hver i forhold til det, han 
havde.  Og de brugte ikke kostbart tøj, og alligevel var de nette og anstændige. 
 
1:28 Og således ordnede de kirkens anliggender, og således begyndte de atter at få varig fred til trods 
for alle forfølgelser, de var udsat for. 
 
1:29 Og på grund af kirkens bestandighed begyndte de at blive overmåde rige og at få overflod på alle 
ting, som de behøvede:  Overflødighed af flokke og hjorde og fedekvæg af alle slags og ligeledes 



overflødighed af korn og af guld og sølv og af kostbare ting samt overflødighed af silke og fint spundet 
linned og al slags godt og jævnt klæde. 
 
1:30 Og i deres lykkelige forhold af viste de således ikke nogen, der var nøgen eller sulten, tørstig eller 
syg eller som manglede pleje, og deres hu stod ikke til rigdom; derfor var de gavmilde mod alle, både 
gamle og unge, både trælle og frie, både mænd og kvinder, enten de var udenfor kirken eller i kirken, og 
der var ingen personsanseelse med hensyn til dem, der stod i trang. 
 
1:31 Og således gik det dem vel, og de blev langt rigere end dem, der ikke tilhørte deres kirke. 
 
1:32 Thi de, der ikke hørte til deres kirke, hengav sig til trolddom, afguderi og lediggang samt til 
sladder, misundelse og kiv; og de gik med kostbart tøj og var opblæste i stolthed, var løgnagtige, 
tyvagtige, røveriske og bedrev hor og begik mord og al slags ugudlighed; alligevel blev loven så vidt 
muligt sat i kraft overfor alle dem, der overtrådte den. 
 
1:33 Og ved således at bruge loven mod dem, og da hvert menneske led i forhold til det, han havde 
gjort, blev de mere diskrete og vovede ikke at begå noget ugudeligt, dersom det blev kendt; og derfor var 
der idel fred mellem Nephis folk indtil det femte år af dommernes regering. 
 

Kapitel 2 
 
2:1 Og ved begyndelsen af det femte år af dommernes regering blev der uenighed blandt folket på 
grund af en vis mand ved navn Amlici, som var en meget listig mand, ja en viis mand efter verdens 
visdom; han var af samme støbning som den mand, der slog Gideon ihjel med sværdet, og som blev 
henrettet i overensstemmelse med loven.  {87 f.K.} 
 
2:2 Og denne Amlici havde ved sin list og underfundighed fået mange folk til at følge sig, ja, så 
mange, at de begyndte at få magt og indflydelse, og de gjorde sig anstrengelser for at gøre Amlici til 
konge over folket. 
 
2:3 Og dette var foruroligende for kirkens folk og ligeledes for alle dem, som ikke havde ladet sig 
overtale af Amlici; thi de vidste, at efter deres lov skulle sådanne ting afgøres ved folkets stemme. 
 
2:4 Om det derfor var muligt, at Amlici kunne vinde folkets stemmer, så ville han, der var en ugudelig 
mand, berøve dem deres rettigheder og friheder i kirken, thi det var hans hensigt at udrydde Guds kirke. 
 
2:5 Og folket samledes over hele landet i adskilte afdelinger, hver efter sin overbevisning, hvad enten 
det var for eller mod Amlici og diskuterede meget og havde besynderlige indbyrdes stridigheder. 
 
2:6 Og således kom de sammen for at afgive deres stemme i denne sag for dommerne. 
 
2:7 Og folkets stemme gik imod Amilici, så han ikke blev gjort til konge over folket. 
 
2:8 Og det gav dem megen glæde i hjertet, som var mod ham, men Amlici vakte dem, der var på 
hans side, til vrede mod dem, som ikke var på hans side. 
 
2:9 Og de samledes og indviede ham til konge. 
 
2:10 Og da Amlici nu var blevet gjort til konge over dem, gav han dem befaling til at gribe til våben 
mod deres brødre, og dette gjorde han for at kunne undertrykke dem. 
 
2:11 Amlicis folk betegnedes med Amlicis navn og kaldtes amliciter, medens de øvrige kaldtes 
nephiter eller Guds folk. 
 



2:12 Og Nephis folk, der kendte amliciternes hensigt, beredte sig derfor til at møde dem; ja, de 
bevæbnede sig med sværd, med sabler og med buer, med pile og med sten, med slynger og med alle 
slags krigsvåben. 
 
2:13 Og således var de beredt til at møde amliciterne, da de kom; og der blev udpeget høvedsmænd, 
højere høvedsmænd og øverste høvedsmænd i forhold til deres antal. 
 
2:14 Og Amlici bevæbnede sine mænd med alle slags våben, og han udpegede ligeledes ledere og 
anførere for sit folk til at føre dem i krig med deres brødre. 
 
2:15 Og amliciterne nåede højen Amnihu, som lå øst for floden Sidon, der løb forbi Zarahemlas land; 
og dér begyndte de at kæmpe mod nephiterne. 
 
2:16 Og Alma, der var den øverste dommer og statholder over Nephis folk, drog derhen med sit folk, 
ja, med sine høvedsmænd og ledere i spidsen for sin hær for at udkæmpe slag med amliciterne. 
 
2:17 Og de begyndte at dræbe amliciterne på højen øst for Sidon.  Og amliciterne kæmpede med stor 
kraft mod nephiterne, så at mange af nephiterne faldt for amliciterne. 
 
2:18 Men Herren styrkede nephiternes hånd, så de tilføjede amliciterne et stort nederlag, og de 
begyndte at flygte for dem. 
 
2:19 Og nephiterne forfulgte amliciterne hele den dag, og de tilføjede dem et stort nederlag, så at tolv 
tusinde fem hundrede og to og tredive af amliciterne blev dræbt, og af nephiterne blev seks tusinde fem 
hundrede og to og tresindstyve dræbt. 
 
2:20 Og da Alma ikke længer kunne forfølge amliciterne, lod han sit folk slå lejr i Gideons dal, som var 
blevet opkaldt efter den Gideon, der blev slået ihjel ved Nehors hånd med sværdet; i denne dal slog 
nephiterne lejr for natten. 
 
2:21 Og Alma sandte spejdere ud for at følge efter de tilbageværende af amliciterne, så han kunne få 
deres planer og anslag at vide og således vogte sig for dem og skåne sit folk for at blive udryddet. 
 
2:22 Og de, han havde sendt ud for at holde øje med amiliciternes lejr, hed Zeram, Amnor, Manti og 
Limher; det var dem, der gik ud med deres folk for at holde øje med amliciternes lejr. 
 
2:23 Og næste dag vendte de skyndsomst tilbage til nephiternes lejr, stærket forbavsede og grebet af 
stor frygt og sagde: 
 
2:24 Vi fulgte amaliciterne, og til vor store forundring så vi i Minons land ovenfor Zarahemlas land og i 
samme retning som Nephis land en talstærk hær af lamaniter, og amaliciterne havde slået sig sammen 
med dem. 
 
2:25 Og de er kommet over vore brødre dér i landet, og de flygter for dem med deres hjorde og 
hustruer og børn i retning af vor by; og dersom vi ikke skynder os, vil fjenden snart besætte vor by, og 
vore fædre, hustruer og børn vil blive dræbt. 
 
2:26 Og Nephis folk tog deres telte og drog ud af Gideons dal i retning af deres by, byen Zarahemla. 
 
2:27 Og medens de tog over floden Sidon, kom lamaniterne og amliciterne, der næsten syntes lige så 
talrige som havets sand, og overfaldt dem for at udrydde dem. 
 
2:28 Men nephiterne blev styrket ved Herrens hånd, idet de havde bedt af al kraft til ham, om han ville 
udfri dem af deres fjenders hånd; derfor hørte Herren deres råb og styrkede dem, og lamaniterne og 
amaliciterne faldt for dem. 
 



2:29 Og Alma og Amlici kæmpede med sværdet, ansigt til ansigt, og de kæmpede med stor kraft mod 
hianden. 
 
2:30 Alma, der var en Guds mand og udøvede stor tro, råbte og sagde:  O, Herre, forbarm dig over 
mig og spar mit liv, så jeg må blive et redskab i dine hænder til at frelse og bevare dette folk. 
 
2:31 Og da Alma havde sagt disse ord, kæmpede han igen med Amlici, og han blev styrket, så han 
dræbte Amlici med sværdet. 
 
2:32 Og han kæmpede ligeledes med lamaniternes konge, men lamaniternes konge flygtede for Alma 
og sendte sin livvagt til at kæmpe med Alma. 
 
2:33 Men Alma kæmpede med sin livvagt mod lamaniternes konges livvagt, indtil han slog dem og 
drev dem tilbage. 
 
2:34 Og således ryddede han pladsen eller rettere sagt bredden, der var på venstre side af floden 
Sidon og kastede ligene af de faldne lamaniter ud i Sidons vande, så hans folk derved kunne få plads til 
at gå over og kæmpe mod lamaniterne på venstre bred af floden Sidon. 
 
2:35 Og efter at de alle havde overskredet Sidonfloden, begyndte lamaniterne og amliciterne at flygte 
for dem, endskønt de var så talrige, at man ikke kunne tælle dem. 
 
2:36 Og de flygtede for nephiterne i retning af ørkenen, som lå mod vest og nord, langt udenfor 
landets grænser, og nephiterne forfulgte dem af al kraft og slog dem. 
 
2:37 Ja, de blev angrebet fra alle sider og slået og fordrevet, indtil de blev spredt mod vest og mod 
nord, og indtil de havde nået den ørken, som kaldtes Hermounts; og det var den del af ørkenen, som 
hærgedes af vilde og glubske dyr. 
 
2:38 Og mange døde i ørkenen af sår og blev opædt af disse dyr og rovfuglene i luften; og deres ben 
blev fundet og blev sammenhobet på jorden. 
 

Kapitel 3 
 
3:1 Og de nephiter, der ikke blev dræbt under krigen, vendte tilbage til deres lande og til deres huse 
og til deres hustruer og børn, efter at de havde begravet dem, der var faldet, og som ikke blev talt på 
grund af det store antal. 
 
3:2 Og mange kvinder og børn var blevet dræbt ved sværdet og ligeledes mange får og meget kvæg, 
og mange af deres kornmarker var også ødelagt, fordi de var blevet nedtrampet af den store 
menneskeskare. 
 
3:3 Og alle de lamaniter og amliciter, der var blevet dræbet på bredden af Sidons flod, blev kastet i 
vandet, og deres ben er i havets dyb, og det er mange. 
 
3:4 Og amliciterne var kendelige fra nephiterne, thi de havde mærket sig med rødt i panden på 
lamanitisk vis; dog havde de ikke raget hovedet som lamaniterne. 
 
3:5 Thi lamaniterne havde hovedet raget, og de var nøgne med undtagelse af et skind, der var 
gjordet om lænderne på dem, og deres rustning, deres buer, deres pile, deres sten, deres slynger etc.  
var ligeledes gjordet omkring dem. 
 
3:6 Og lamaniternes hud var mørk i overensstemmelse med det tegn, der blev sat på deres fædre, 
og som var en forbandelse over dem på grund af deres overtrædelser og deres opsætsighed mod deres 
brødre, som var Nephi, Jakob, Joseph og Sam, der var retfærdige og hellige mænd. 
 



3:7 Og deres brødre søgte at udrydde dem, og derfor blev de forbandet, og Gud Herren satte et tegn 
på dem, ja på Laman og Lemuel og ligeledes på Ishmaels sønner og de ishmaelitiske kvinder. 
 
3:8 Og dette blev gjort, for at deres afkom kunne skelnes fra deres brødres afkom så Gud Herren 
derved kunne bevare sit folk, så de ikke skulle blande sig og tro på urigtige overleveringer, hvad der ville 
blive deres fordærv. 
 
3:9 Og hver den, der blandede sig med lamaniterne, bragte den samme forbandelse over sit afkom. 
 
3:10 Derfor blev alle, der lod sig forlede af lamaniterne, kaldt efter dem, og der blev sat et tegn på 
dem. 
 
3:11 Og de, der ikke ville tro på lamaniternes overleveringer, men troede på de optegnelser, som var 
bragt med fra Jerusalems land og libeledes på deres fædres overleveringer, der var rigtige, og som 
troede på Guds bud og holdt dem, kaldtes nephiter eller Nephis folk fra da af. 
 
3:12 Og det er dem, som har ført de sande optegnelser om deres folk og om det lamanitiske folk. 
 
3:13 Og nu vil vi igen vende tilbage til amliciterne, thi de fik også et mærke sat på sig; og de satte 
tegnet på sig selv, et rødt mærke i panden. 
 
3:14 Således opfyldtes Guds ord, thi her er de ord, som han talte til Nephi:  Jeg har forbandet 
lamaniterne, og jeg vil sætte et tegn på dem, så at de og deres sæd kan blive skilt fra dig og din sæd fra 
nu af og til evig tid, medmindre de omvender sig fra deres ugudelighed og kommer til mig, så jeg kan 
forbarme mig over dem. 
 
3:15 Og atter:  Jeg vil sætte et tegn på dem, der blander deres sæd med dine brødres, så de også må 
blive forbandet. 
 
3:16 Og atter:  Jeg vil sætte et tegn på ham, der strider mod dig og dit afkom. 
 
3:17 Og atter siger jeg:  Den, der vender sig bort fra dig, skal ikke mere kaldes dit afkom, og jeg vil 
velsigne dig og alle dem, der skal kaldes dit afkom fra nu af og til evig tid; og således lød Herrens 
forjættelser til Nephi og hans sæd. 
 
3:18 Og amliciterne vidste ikke, at de opfyldte Guds ord, da de begyndte at mærke sig i panden; 
alligevel havde de gjort åbent oprør mod Gud, og derfor var det ret, at forbandelsen skulle falde på dem. 
 
3:19 Og nu ønsker jeg, at I skal se, at de selv pådrog sig forbandelsen; og hvert menneske, der bliver 
forbandet, bringer ligeledes selv fordømmelse over sig. 
 
3:20 Og ikke mange dage efter det slag, der havde stået i Zarahemlas land med lamaniterne og 
amliciterne, kom en anden lamanitisk hær ind over Nephis folk på samme sted, hvor den første hær 
mødte amliciterne. 
 
3:21 Og der blev sendt en hær af sted for at drive dem ud af landet. 
 
3:22 Og Alma, der selv var blevet såret, tog ikke af sted for at kæmpe med lamaniterne denne gang. 
 
3:23 Men han sendte en talstærk hær mod dem, og de drog ud og dræbte mange af lamaniterne og 
drev de øvrige ud over landets grænser. 
 
3:24 Og da vendte de tilbage igen og begyndte at sikre fred i landet, og de blev for en tid ikke mere 
ulejliget af deres fjender. 
 



3:25 Og alle disse ting skete, ja alle disse krige og uroligheder begyndte og endte i det femte år af 
dommernes regering.  {87 f.K.} 
 
3:26 Og på eet år blev tusinder og titusinder af sjæle sendt til den evige verden, for at de kunne høste 
lønnen efter deres gerninger, enten de var gode eller slette, for at høste evig salighed eller evig 
elendighed ifølge den ånd, de fandt behag i at adlyde, hvad enten det var en god eller dårlig ånd. 
 
3:27 Thi hvert menneske får løn af ham, som han vælger at adlyde, og dette ifølge den profetiske ånds 
ord; lad det derfor være i overensstemmelse med sandheden.  Og således ender det femte år af 
dommernes regering. 
 

Kapitel 4 
 
4:1 Og i det sjette år af dommernes regering over Nephis folk var der ingen uroligheder eller krige i 
Zarahemlas land.  {86 f.K.} 
 
4:2 Men folket var bekymret, ja meget bekymret over tabet af deres brødre og ligeledes over tabet af 
deres hjorde og flokke og over tabet af kornmarkerne, som blev nedtrampet og ødelagt af lamaniterne. 
 
4:3 Og så store var deres lidelser, at hver eneste sjæl havde grund til at sørge; og de troede, at det 
var Guds straffedomme, der var kommet over dem for deres ondskab og vederstyggeligheders skyld; 
derfor blev de mindet om deres pligt. 
 
4:4 Og de gjorde skridt til at organisere kirken mere fuldstændig, ja, og mange blev døbt i Sidons 
vande og sluttede sig til Guds kirke; ja, de blev døbt af Alma, som var blevet indviet som højpræst for 
kirkens folk ved sin fader Almas hånd. 
 
4:5 I det syvende år af dommernes regering sluttede omtrent tre tusinde og fem hundrede sjæle sig til 
Guds kirke og blev døbt.  Og således endte det syvende år af dommernes regering over Nephis folk, og 
der var uafbrudt fred i al den tid.  {85 f.K.} 
 
4:6 Og i det ottende år af dommernes regering begyndte kirkens folk at blive stolte på grund af deres 
store rigdomme, deres fine silketøjer og deres fine spundne linned og på grund af deres mange flokke og 
hjorde, deres guld og sølv og alle slags kostbare ting, som de havde skaffet sig ved deres flid; og på 
grund af alt dette var de stolte, thi de begyndte at gå med meget fine klæder.  {84 f.K.} 
 
4:7 Og dette forvoldte Alma megen bekymring og også mange af folket, som Alma havde indviet til at 
være lærere, præster og ældster over kirken; ja, mange af dem var dybt bedrøvede over den 
ugudelighed, som de så blandt folket. 
 
4:8 Thi de så og betragtede med stor sorg, at kirkens folk begyndte at blive stolte og have hjertet 
rettet mod rigdom og verdens tomme ting og vise hinanden foragt og forfølge dem, der ikke troede, hvad 
de ville og ønskede. 
 
4:9 Og således begyndte der, i dette det ottende år af dommernes regering, at blive megen uenighed 
blandt kirkens folk; ja, der var misundelse, kiv, ondskab og forfølgelse og stolthed, der endog overgik 
deres stolthed, der endog overgik deres stolthed, der ikke tilhørte Guds kirke. 
 
4:10 Og således endte det ottende år af dommernes regering; og kirkens ugudelighed var en stor 
anstødssten for dem, som ikke tilhørte kirken; og således begyndte kirken at blive hindret i dens 
fremgang. 
 
4:11 Og i begyndelsen af det niende år så Alma kirkens ugudelighed, og han så også, at kirkens 
eksempel begyndte at få de ikke-troende tíl at begå den ene misgerning efter den anden og således 
fremskynde folkets fordærv.  {83 f.K.} 
 



4:12 Ja, han så den store ulighed blandt befolkningen, nogle var opblæste i stolthed og ringeagtede 
andre og vendte ryggen til den nødlidende og den nøgne og dem, der var sultne og tørstige, syge og 
besværede. 
 
4:13 Og dete blev årsag til stor bedrøvelse blandt folket, men andre nedlod sig til at hjælpe dem, som 
trængte til deres hjælp, såsom give af deres gods til de fattige og trængende, bespise de sultne og tåle 
allehånde lidelser for Kristi skyld, der skulle komme ifølge profetiens ånd. 
 
4:14 Og de så hen til den dag og opnåede således tilgivelse for deres synder og blev fyldt af stor 
glæde ved tanken om de dødes opstandelse ifølge Jesu Kristi vilje, magt og forløsning fra dødens 
lænker. 
 
4:15 Og nu begyndte Alma, der havde set Guds ydmyge efterfølgeres lidelser og de forfølgelser, der 
tilføjedes dem af resten af hans folk, og den eksisterende ulighed, at blive meget bedrøvet; dog svigtede 
Herrens ånd ham ikke. 
 
4:16 Og han udvalgte en klog mand blandt kirkens ældster og gav ham magt ifølge folkets stemme, så 
han havde myndighed til at udstede love i overensstemmelse med de love, der var blevet givet og at 
håndhæve dem efter folkets ugudelighed og forbrydelser. 
 
4:17 Og denne mands navn var Nephihah, og han blev udpeget til embedet som overdommer, og han 
sad i dommersædet for at dømme og styre folket. 
 
4:18 Men Alma indsatte ham ikke i embedet som højpræst for kirken; han forbeholdt sig selv embedet 
som højpræst, men han overdrog dommersædet til Nephihah. 
 
4:19 Og dette gjorde han, for at han selv kunne gå ud blandt sit folk eller blandt Nephis folk og 
prædike Guds ord for dem for at erindre dem om deres pligter, og for at han måske gennem Guds ord 
kunne nedbryde al den stolthed, underfundighed og uenighed, der herskede blandt hans folk, idet han 
ikke så anden udvej til at vinde dem igen end ved at bære det rene vidnesbyrd for dem. 
 
4:20 Og således overdrog Alma dommersædet til Nephihah i begyndelsen af det niende år af 
dommernes regering over Nephis folk og ofrede sig fuldt og helt for embedet som højpræst efter Guds 
hellige orden for at vidne om ordet i overensstemmelse med åbenbaringens og profetiens ånd. 
 
De ord, som Alma, højpræsten efter Guds hellige orden, forkyndte for folket i byer og landsbyer over hele 
landet. 
 

Kapitel 5 
 
5:1 Og nu begyndte Alma at forkynde Guds ord til folket, først i Zarahemlas land og derfra over hele 
landet.  {Om 83 f.K.} 
 
5:2 Og her er de ord, som han ifølge sin egen optegnelse talte til medlemmer af kirken, som var 
blevet oprettet i byen Zarahemla: 
 
5:3 Jeg, Alma, blev indviet af min fader Alma til at være højpræst for Guds kirke, idet han havde magt 
og myndighed fra Gud til at gøre disse ting; ja, jeg siger jer, han begyndte at oprette en kirke i det land, 
som lå på grænsen af Nephis land, ja, det land, der kaldes Mormons land, og han døbte sine brødre i 
Mormons vande. 
 
5:4 Og jeg siger jer, at de blev udfriet af kong Noas folks hænder ved Guds barmhjertighed og kraft. 
 
5:5 Og derefter blev de bragt i trældom ved lamaniternes hænder i ørkenen; ja, jeg siger jer, de var i 
fangenskab, og Herren udfriede dem atter af trældom ved sit ords magt, og vi blev ført ind i dette land, og 
vi begyndte også at oprette Guds kirke overalt her i landet. 



 
5:6 Og nu siger jeg jer, mine brødre, I, som tilhører kirken, har I tilstrækkeligt erindret jeres fædres 
fangenskab?  Og har I tilbørligt erindret hans barmjertighed og langmodighed med dem.  Og har I 
endvidere opbevaret i erindringen, at han har befriet deres sjæle fra helvede? 
 
5:7 Han forandrede deres hjerter, ja, han vækkede dem af en dyb søvn, og de blev vundet for Gud.  
De var i mørket, men alligevel blev deres sjæl oplyst ved det evige ords lys; ja, de var bundet med 
dødens bånd og helvedes lænker, og en evig ødelæggelse ventede dem. 
 
5:8 Og nu spørger jeg jer, mine brødre, blev de ødelagt?  Jeg siger nej. 
 
5:9 Og jeg spørger jer atter:  Blev dødens bånd brudt, og blev helvedes lænker, som omgav dem, 
sønderrevet?  Jeg siger jer:  Ja, de blev løst, og deres sjæl opløftedes, og de sang om den forløsende 
kærlighed.  Og jeg siger jer, at de er frelste. 
 
5:10 Og nu spørger jeg jer:  På hvilke vilkår blev de frelst?  Ja, hvad grund havde de til at håbe på 
frelse?  Hvad er årsagen til, at de blev løst af dødens bånd?  Ja, og af helvedes lænker? 
 
5:11 Jeg kan sige jer så meget -- troede min fader Alma ikke på de ord, der blev forkyndt ved Abinadis 
mund?  Og var han ikke en hellig profet?  Talte han ikke Guds ord, og troede min fader Alma ikke på 
dem? 
 
5:12 Og ifølge hans tro skete der en stor forandring med hans hjerte.  Jeg siger jer, at alt dette er 
sandt. 
 
5:13 Og han prædikede ordet for jeres fædre, og der skete også en stor forandring med deres hjerter; 
og de ydmygede sig og stolede på den sande og levende Gud.  Og de var trofaste til enden, og derfor 
blev de frelst. 
 
5:14 Og nu spørger jeg jer, mine brødre i kirken:  Er I blevet født åndeligt af Gud?  Er hans billede 
prentet i jeres bevidsthed?  Har I oplevet denne store forandring i hjertet? 
 
5:15 Øver I jer i tro på forløsningen ved ham, som skabte jer?  Ser I fremad med troens øje og 
betragter dette dødelige legeme, opstanden iudødelighed og denne forkrænkelighed opstanden i 
uforkrænkelighed for at stå for Gud og dømmes efter de gerninger, som blev gjort i det dødelige legeme? 
 
5:16 Jeg spørger jer:  Kan I forestille jer, at I hører Herrens røst sige til jer på den dag:  Kom til mig, I 
velsignede, thi se, jeres gerninger på jorden var retfædigheds gerninger? 
 
5:17 Eller tror I, at I kan lyve for Herren på den dag og sige:  Herre, vore gerninger på jarden var 
retfærdige gerninger, og at han vil frelse jer? 
 
5:18 Eller kan I forestille jer fremstillet for Guds domstol med sjælen fuld af skyld og samvittighedsnag 
og med erindring om alle jeres overtraædelser, ja en fuldkommen erindring om al jeres ugudelighed, ja 
erindring om, at I har sat jer op imod Guds befalinger? 
 
5:19 Jeg spørger jer:  Kan I se op til Gud på den dag med rent hjerte og rene hænder:  Jeg spørger 
jer:  Kan I se op med Guds billede prentet i bevidstheden? 
 
5:20 Jeg spørger jer:  Kan I håbe at blive salige, når I har hengivet jer til at blive djævelen 
underkastet? 
 
5:21 Jeg siger jer:  På den dag vil I vide, at I ikke kan blive salige; thi intet menneske kan blive saligt, 
uden at dets klæder bliver vasket hvide, ja dets klæder må renses, indtil al besmittelse er fjernet ved hans 
blod, om hvem vore fædre sagde, at han skulle komme for at forløse sit folk fra dets synder. 
 



5:22 Og nu spørger jeg jer, mine brødre, hvordan vil nogen af jer føle jer tilmode, dersom I skal stå for 
Guds domstol med klæder, besmittede af blod og al slags urenhed?  Hvad vil ikke disse ting kunne vidne 
mod jer? 
 
5:23 Vil de ikke vidne om, at I er mordere, og at I er skyldige i al slags ugudelighed? 
 
5:24 Mine brødre, tror I, at nogen sådan kan få plads i Guds rige til at sidde med Abraham, Isak og 
Jakob og med alle de hellige profeter, hvis klæder er rensede og pletfri, rene og hvide? 
 
5:25 Jeg siger nej; thi medmindre I gør vor Skaber til en løgner fra begyndelsen eller antager, at han 
er en løgner fra begyndelsen, kan I ikke antage, at sådanne kan få del i himmeriges rige, men de skal 
kastes ud, thi det er djævelens riges børn. 
 
5:26 Og nu spørger jeg jer, mine brødre, om I har mærket en forandring i hjertet, og dersom I har følt 
jer påvirket til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge jer, om I også føler således 
nu? 
 
5:27 Har I vandret og holdt jer ulastelige for Gud?  Dersom I i denne stund blev kaldt på til at gå på 
den anden side, kunne I da sige til jer selv, at I har været tilstrækkeligt ydmyge?  At jeres klæder er blevet 
renset og gjort hvide ved Kristi blod, han, som skal komme og forløse sit folk fra deres synder? 
 
5:28 Har I aflagt stolthed?  Jeg siger jer, at dersom I ikke har gjort det, da er I ikke beredte til at møde 
Gud.  I må hurtig gøre jer rede, thi himmeriges rige er snart forhånden, og sådanne har ikke det evige liv. 
 
5:29 Jeg spørger, er der nogen blandt jer, der ikke har aflagt sin misundelse?  Jeg siger jer, at en 
sådan ikke er beredt, og jeg ønsker, at han snarlig skal berede sig, thi timen er nær, og han ved ikke, når 
tiden kommer, thi en sådan skal ikke findes uden skyld. 
 
5:30 Og atter spørger jeg:  Findes der nogen blandt jer, som spotter sin broder, eller som påfører ham 
forfølgelse? 
 
5:31 Ve en sådan, thi han er ikke beredt, og nu er tiden, da han må omvende sig, ellers kan han ikke 
blive frelst. 
 
5:32 Ja, ve over alle, der begår uretfærdighed; omvend jer, thi Gud Herren har talt det. 
 
5:33 Han indbyder alle mennesker; thi barmhjertighedens arme er udstrakt til dem, Og han siger:  
Omvend jer, og jeg vil modtage jer. 
 
5:34 Ja, han siger:  Kom til mig, da skal I nyde frugten af livets træ; ja, I skal frit spise og drikaf livets 
brød og vand. 
 
5:35 Ja, kom til mig og udfør retfærdigheds gerninger, og I skal ikke afhugges og kastes i ilden. 
 
5:36 Thi se, tiden er nær, da alle de, der ikke frembringer god frugt eller de, der ikke gør retfærdigheds 
gerninger, vil få grund til at græde og sørge. 
 
5:37 O, I, der begår uretfærdighed!  I, der er opblæste af verdens tomme ting, I, der har sagt, at I 
kender retfærdighedens veje, men alligevel er faret vild som får uden hyrde, til trods for at en hyrde har 
kaldt på jer og endnu kalder på jer, men I vil ikke lytte til hans røst! 
 
5:38 Jeg siger jer, at den gode hyrde kalder jer; ja, og i sit eget navn kalder han jer, hvilket er Kristi 
navn; og dersom I ikke vil lytte til den gode hyrdes røst, til det navn, hvorved I er blevet kaldt, da er I ikke 
den gode hyrdes får. 
 



5:39 Og dersom I nu ikke er den gode hyrdes får, af hvilken fårefold er I da?  Jeg siger jer, at djævelen 
er jeres hyrde, og I er af hans sti, og hvem kan nægte dette?  Jeg siger jer, at hver den, der nægter dette, 
er en løgner og et djævelens barn. 
 
5:40 Thi jeg siger jer, at det, der er godt, kommer fra Gud, og det, der er ondt, kommer fra djævelen. 
 
5:41 Dersom et menneske derfor udfører gode gerninger, lytter han til den gode hyrdes røst og følger 
ham; men hver den, der udfører onde gerninger, bliver et djævelens barn, thi han lytter til hans røst og 
følger ham. 
 
5:42 Og den, der gør det, vil få sin løn af ham; derfor får han døden til løn med hensyn til det, der 
henhører til retfærdighed, eftersom han er død for alle gode gerninger. 
 
5:43 Og nu ønsker jeg, mine brødre, at I skal høre mig, thi jeg taler af hele min sjæls kraft, og jeg har 
talt tydeligt til jer, så I ikke kan tage fejl, ja, jeg har talt i overensstemmelse med Guds befalinger. 
 
5:44 Thi jeg er kaldet til at tale på denne måde i overensstemmelse med Guds hellige orden, som er i 
Kristus Jesus; ja, det er mig befalet at stå og vidne for dette folk om de ting, der blev talt af vore fædre 
angående de tilkommende ting. 
 
5:45 Og det er ikke alt.  Tror I ikke, at jeg selv kender disse ting?  Jeg vidner for jer, at jet ved, at de 
ting, jeg har talt om, er sandfærdige.  Og hvordan tror I, at jeg ved dette med sikkerhed? 
 
5:46 Jeg siger jer, de er kundgjort for mig ved Guds hellige ånd.  Jeg har fastet og bedt i mange dage, 
så jeg selv kunne vide disse ting.  Og nu ved jeg for mig selv, at de er sandfærdige, thi Gud Herren har 
åbenbaret dem til mig ved sin Helligånd; og det er åbenbaringens ånd, som er i mig. 
 
5:47 Og endvidere siger jeg jer, at det således er blevet åbenbaret for mig, at de ord, der blev talt af 
vore fædre, er sande, ja, jeg siger jer dette ifølge profetiens ånd, som er i mig og ligeledes ved Guds 
ånds tilkendegivelse. 
 
5:48 Jeg siger jer, at jeg ved for mig selv, at hvad jeg siger jer om det tilkommende, er sandfærdigt; og 
jeg siger jer, at jeg ved, at Jesus Kristus skal komme, ja Sønnen, Faderens enbårne, fuld af nåde og 
barmhjertighed og sandhed.  Det er ham, der kommer for at borttage verdens synder, ja, hvert 
menneskes synder, som med standhaftighed tror på hans navn. 
 
5:49 Og nu siger jeg jer, at det er den orden, hvorefter jeg er kaldet, ja, til at prædike for mine elskede 
brødre og for enhver, der bor i landet, ja, at prædike for alle, både gamle og unge, både trælle og frie, ja, 
jeg siger jer for de gamle og de midaldrende og den opvoksende slægt, ja, råbe til dem, at de må 
omvende sig og blive født påny. 
 
5:50 Ja, så siger Ånden:  Omvend jer, alle jordens fire hjørner, thi himmeriges rige er nær, ja, Guds 
Søn kommer i sin herlighed, i sin magt, storhed, kraft og herredømme.  Ja, mine elskede brødre, jeg siger 
jer, Ånden taler således:  Se, al Jordens og himlens konges herlighed skal meget snart skinne blandt 
menneskenes børn. 
 
5:51 Og Ånden siger også til mig, ja, råber til mig med stærk røst:  Gå ud og sig til dette folk:  Omvend 
jer, thi uden I omvender jer, kan I ingenlunde arve himmeriges rige. 
 
5:52 Og atter siger Ånden:  Se, øksen ligger ved roden af træet; derfor skal hvert træ, der ikke bærer 
god frugt, hugges om og kastes i ilden, ja, en ild, der ikke kan fortæres, en uudslukkelig ild.  Se og husk, 
at den Hellige har talt det. 
 
5:53 Og nu spørger jeg jer, mine elskede brødre:  Kan I modsige disse ord?  ja, kan I forkaste disse 
ting ogtræde den Hellige under fode?  ja, kan I være opblæste i hjertets hovmod?  ja, vil I stadig blive ved 
med at gå med kostbare klæder og sætte jeres hu til verdens tomme ting og til jeres rigdomme? 



 
5:54 Ja, vil I blive ved med at tro, at den ene af jer er bedre end den anden?  ja, vil I blive ved med at 
forfølge jeres brødre, som ydmyger sig og vandrer efter Guds hellige orden, hvorved de er kommet ind i 
kirken og er blevet helliggjort ved den Helligånd, og som viser omvendelsens frugt i deres gerninger? 
 
5:55 Og vil I blive ved med at vende den fattige og trængende ryggen og tilbageholde jeres ejendele 
fra dem? 
 
5:56 Og til sidst siger jeg jer, at alle, der fortsætter i ugudelighed, er dem, der skal hugges om og 
kastes i ilden, dersom de ikke snart omvender sig. 
 
5:57 Og nu siger jeg til alle jer, der ønsker at følge den gode hyrdes røst:  Kom ud og udskil jer fra de 
ugudelige og rør ikke deres urene ting, og deres navne skal udslettes, så de ugudeliges navne ikke skal 
regnes blandt de retfærdiges navne, så Guds ord må blive opfyldt, som siger:  De ugudeliges navne skal 
ikke regnes blandt mit folks navne. 
 
5:58 Thi de retfærdiges navne skal skrives i livets bog, og dem vil jeg give arv ved min højre side.  
Mine brødre, hvad har I at sige derimod?  Jeg siger jer, at dersom I taler derimod, gør det intet til sagen, 
thi Guds ord skal opfyldes. 
 
5:59 Thi hvilken hyrde blandt jer, som har mange får, vogter ikke over dem, så ulvene ikke trænger ind 
og æder hans flok?  Og se, om en ulv kommer ind i flokken, jager han den da ikke ud?  Jo, og til sidst vil 
han, om han kan, dræbe den. 
 
5:60 Og nu siger jeg jer, at den gode hyrde kalder på jer; og dersom I vil lytte til hans røst, da vil han 
bringe jer ind i sin fårefold, og I er hans får; og han befaler jer, at I ikke skal give nogen grådig ulv lov til at 
komme ind mellem jer, så I ikke skal ødelægges. 
 
5:61 Og jeg, Alma, befaler jer nu i hans sprog, som har befalet mig, at I vil bestræbe jer på at gøre 
efter de ord, jeg har talt til jer. 
 
5:62 Jeg taler efter befaling til jer, som tilhører kirken; og dem, der ikke tilhører kirken, indbyder jeg og 
siger:  Kom og bliv døbt til omvendelse, så I også kan få del i frugten af livets træe. 
 

Kapitel 6 
 
6:1 Og da Alma havde holdt sin tale til menigheden, der var oprettet i byen Zarahemla, ordinerede 
han ved håndspålæggelse præster og ældster til at præsidere og våge over kirken i overensstemmelse 
med Guds orden. 
 
6:2 Og hver eneste, der ikke tilhørte kirken, men omvendte sig fra sine synder, blev døbt til 
omvendelse og indlemmet i kirken. 
 
6:3 Og de, der tilhørte kirken og ikke omvendte sig fra deres ugudelighed og ydmygede sig for 
Herren -- jeg mener, som var stolte i hjertet -- blev forkastet, og deres navne blev udslettet, så de ikke 
mere regnedes blandt de retfærdige. 
 
6:4 Og således oprettede de kirkens orden i byen Zarahemla. 
 
6:5 Og nu ønsker jeg, at I skal forstå, at Guds ord var vrit for alle, at ingen blev forhindret i at samles 
for at høre Guds ord. 
 
6:6 Men det blev befalet Guds børn, at de ofte skulle komme sammen og forene sig i faste og alvorlig 
bøn for deres vel, der ikke kendte Gud. 
 



6:7 Og da Alma nu havde ordnet alt dette, drog han bort fra dem, ja, fra menigheden, som var ibyen 
Zarahemla og gik over på østsiden af floden Sidon til Gideons dal, hvor en by, der hed Gideons by, var 
blevet bygget.  Denne dal kaldtes Gideon efter den mand, der var blevet dræbt af Nehor med sværdet. 
 
6:8 Og Alma gik hen og begyndte at kundgøre Guds ord for menigheden, som var oprettet i Gideons 
dal i overensstemmelse med åbenbaringen i sandhedens ord, som blev talt af hans fædre og i 
overensstemmelse med profetiens ånd, som var i ham og den hellige orden, hvorigennem han var kaldet, 
og ifølge Jesu Kristi, Guds Søns vidnesbyrd, som skulle komme for at forløse sit folk fra deres synder.  
Og således er det skrevet.  Amen. 
 
Almas ord, som han talte til befolkningen i Gideon, efter hans egen optegnelse. 
 

Kapitel 7 
 
7:1 Mine elskede brødre, eftersom jeg ser, at det er blevet mig tilladt at komme til jer, vil jeg forsøge 
at tale til jer på mit eget sprog, ja, med min egen mund, da det er første gang, jeg mundtligt har talt til jer, 
fordi jeg fuldstændigt har været optaget af dommersædets anliggender, så at jeg ikke kunne komme til 
jer. 
 
7:2 Og jeg kunne heller ikke være kommet til jer denne gang, dersom ikke dommersædet var blevet 
overdraget en anden til at regere i mit sted; og Herren har i sin store nåde tilstedt mig at komme til jer. 
 
7:3 Og jeg er kommet med store forhåbninger og et inderligt ønske om at erfare, at I har ydmyget jer 
for Gud og vedblevet i bøn og påkaldelse af hans nåde, så jeg må finde jer ulastelige for ham og ikke 
finde jer i den forfærdelige tilstand, i hvilken vore brødre befandt sig i Zarahemla. 
 
7:4 Men velsignet være Guds navn, fordi han har ladet mig vide, ja, har givet mig den overmåde 
store glæde at vide, at de atter vandrer på retfærdighedens vej. 
 
7:5 Og ved Guds ånd, som er i mig, stoler jeg på, at jeg også skal få glæde af jer; men jeg ønsker 
ikke, at min glæde over jer skal komme efter så megen lidelse og sorg, som jeg har haft for brødrene i 
Zarahemla, thi min glæde over dem kom efter at have gennemgæet megen trængsel og sorg. 
 
7:6 Men jeg håber ikke, at I er i en så lidet troende tilstand, som jeres brødre var.  Jeg håber ikke, at I 
er stolte i hjertet; ja, jeg håber ikke, at I har ladet jeres hu stå til rigdom og verdens forfængelighed, ja, jeg 
håber ikke, at I tilbeder afguder, men at I dyrker den sande og levende Gud, og at I med bestandig tro på 
ham, som skal komme, forventer syndsforladelse. 
 
7:7 Thi jeg siger jer, at der skal ske mange ting herefter, og der er een ting, der er af større vigtighed 
end alt andet; thi tiden er ikke langt borte, da Forløseren skal komme og bo blandt sit folk. 
 
7:8 Jeg siger ikke, at han vil komme blandt os, medens han bor i sit dødelige hylster, for Ånden har 
ikke sagt mig, at dette vil ske.  Herom ved jeg intet, men så meget ved jeg, at Gud Herren har magt til at 
gøre alt i overensstemmelse med sit ord. 
 
7:9 Men så meget har Ånden sagt til mig:  Råb til dette folk, idet du siger:  Omvend jer og bered 
Herrens vej og vandre på hans stier, som er lige; thi se, himmeriges rige er nær, og Guds Søn kommer til 
jorden. 
 
7:10 Han skal fødes af Maria i Jerusalems land, som er vore fædres land, og hun er jomfru, et dyrebart 
og udvalgt redskab, som skal blive overskygget og undfange ved den Helligånds kraft og føde en søn, ja 
Guds Søn. 
 
7:11 Og han skal gå frem og lide sorg og smerte og alle slage fristelser, for at ordet må blive 
fuldbyrdet, som siger:  Han vil påtage sig sit folks sorger og smerter. 
 



7:12 Og han vil påtage sig døden, så han kan løse dødens bånd, som binder hans folk; og han vil 
påtage sig deres skrøbeligheder, så hans hjerte kan fyldes med barmhjertighed efter kødet, så han ifølge 
kødet kan vide, hvorledes han kan hjælpe sit folk i forhold til deres skrøbeligheder. 
 
7:13 Og Ånden kender alle ting; men Guds Søn lider efter kødet, så han kan påtage sig sit folks 
synder og udslette deres overtrædelser ifølge sin befriende magt; det er det vidnesbyrd, som er i mig. 
 
7:14 Og nu siger jeg til jer, at I må omvende jer og fødes påny; thi Ånden siger, at dersom I ikke bliver 
født påny, kan I ikke arve himmeriges rige; kom derfor og bliv døbt til omvendelse, så jeres synder kan 
blive afvasket og I kan fatte tro på det Guds Lam, som borttager verdens synder, og som er i stand til at 
frelse og rense for al uretfærdighed. 
 
7:15 Ja, jeg siger til jer, kom og frygt ikke og aflæg enhver synd, der så let besnærer jer og leder jer til 
fordærvelse; ja, kom og gå frem og vis jeres Gud, at I er villige til at omvende jer fra jeres synder og indgå 
en pagt med ham om at holde hans bud, og aflæg bevis for det i dag ved at gå ned i dåbens vande. 
 
7:16 Og den, der gør dette og derefter holder Guds bud, vil huske, hvad jeg har sagt ham; ja, han vil 
erindre, at jeg har sagt ham, at han vil få evigt liv ifølge den Helligånds vidnesbyrd, som vidner i mig. 
 
7:17 Mine elskede brødre, tror I på disse ting?  Jeg siger jer, ja, jeg ved, at I tror på dem; og hvorledes 
jeg ved, at I tror på dem, er gennem Åndens åbenbarelse, som er i mig.  Og da jeres tro derpå er stærk, 
ja på de ting, jeg har talt om, så er min glæde stor. 
 
7:18 Thi som jeg sagde til jer i begyndelsen, ønskede jeg inderligt, at jeg ikke skulle finde jer i samme 
tilstand som jeres brødre, ja, da har jeg opdaget, at dette mit ønske er blevet opfyldt. 
 
7:19 Thi jeg ser, at I vandrer på retfærdighedens stier; jeg ser, at I er på den sti, som fører til Guds 
rige; ja, jeg ser, at I gør hans stier rette. 
 
7:20 Jeg ser, at det er blevet kundgjort for jer ved hans ords vidnesbyrd, at han ikke kan vandre på 
krogede stier, og han afviger heller ikke fra det, han har sagt, og der finder heller ikke skygge af 
omskiftelse sted hos ham fra højre til venstre eller fra det, som er ret, til det, som er forkert; derfor er hans 
veje eet evigt kredsløb. 
 
7:21 Og han bor heller ikke i vanhellige templer, og intet smudsigt eller urent får indpas i Guds rige; 
derfor siger jeg jer:  Tiden skal komme, ja, og på den yderste dag skal den, der er uren, forblive i sin 
urenhed. 
 
7:22 Min elskede brødre, jeg har sagt jer disse ting for at få jer til at forstå og erkende jeres pligt imod 
Gud, så I kan vandre ulasteligt for ham og vandre efter Guds hellige orden, som I er blevet modtaget ved. 
 
7:23 Og jeg ville ønske, at I ville være ydmyge, underdanige og sagtmodige, villige til at formanes, 
fulde af tålmodighed og langmodighed, mådeholdne i alle ting, flittige til altid at holde Guds bud, bede om 
alt det, I trænger til, både åndelige og timelige ting, og altid give Gud takken for, hvad I modtager. 
 
7:24 Og se til, at I har tro, håb og kærlighed, og da vil I altid være rige på gode gerninger. 
 
7:25 Og må Herren velsigne jer og holde jeres klæder uplettede, så at det til sidst forundes jer at sidde 
hos Abraham, Isak og Jakob og de hellige profeter, som har været siden verdens begyndelse, med jeres 
klæder uplettede, ligesom deres klæder er uplettede, i himmeriges rige for ikke mere at gå ud. 
 
7:26 Mine elskede brødre, jeg har talt disse ord til jer i overensstemmelse med Ånden, som vidner i 
mig, og min sjæl fryder sig meget over den store flid og opmærksomhed, I har skænket mine ord. 
 



7:27 Må Guds fred hvile over jer og over jeres hjem og marker og over jeres kvæg og hjorde og alt, 
hvad I ejer, samt over jeres kvinder og børn i forhold til jeres tro og gode gerninger fra nu af og til evig tid.  
Og således har jeg talt.  Amen. 
 

Kapitel 8 
 
8:1 Og nu vendte Alma tilbage fra Gideons land efter at have lært folket i Gideon mange ting, som 
ikke skal nedskrives, og fastsat kirkens forordninger, som han tidligere havde gjort i Zarahemlas land; og 
han vendte tilbage til sit hjem i Zarahemla for at hvile sig efter det arbejde, han havde udført. 
 
8:2 Og således endte det niende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
8:3 Og i begyndelsen af det tiende år af dommernes regering over Nephis folk rejste Alma derfra og 
drog over til Meleks land på den vestlige bred af floden Sidon, mod vest på grænsen af ørkenen.  {82 f.K.} 
 
8:4 Og han begyndte at lære folket i Meleks land efter Guds hellige orden, som han var blevet kaldet 
ved; og han begyndte at lære folket overalt i Meleks land. 
 
8:5 Og folket kom til ham fra alle kanter af landet, der grænsede op til ørkenen.  Og de blev døbt 
overalt i landet. 
 
8:6 Og da han var blevet færdig med sin gerning i Melek, drog han derfra og foretog en tre dages 
rejse nord for Meleks land, og han kom til en by, der hed Ammonihah. 
 
8:7 Det var skik og brug hos Nephis folk at opkalde lande, byer og landsbyer efter dens navn, der 
først bosatte sig dér, og således forholdt det sig med Ammonihahs land. 
 
8:8 Og da Alma var kommet til byen Ammonihah, begyndte han at prædike Guds ord for folket. 
 
8:9 Men Satan havde fået stor magt over folkets hjerter i byen Ammonihah:  derfor ville de ikke lytte 
til Almas ord. 
 
8:10 Ikke desto mindre anstrengte Alma sig i ånden og anråbte Gud i kraftig bøn, om han ville udgyde 
sin Ånd over folket, som var i byen, og om han ligeledes ville forunde ham at døbe dem til omvendelse. 
 
8:11 Alligevel forhærdede de deres hjerter og sagde til ham:  Vi ved, at du er Alma, og vi ved, at du er 
højpræst over kirken, som du har oprettet i mange dele af landet efter jeres overleveringer; men vi er ikke 
af din kirke, og vi tror ikke på sådanne tåbelige overleveringer. 
 
8:12 Og vi ved, at da vi ikke er af din kirke, har du ingen magt over os; og eftersom du har overdraget 
dommersædet til Nephihah, er du ikke overdommer over os. 
 
8:13 Og da nu folket havde sagt dette og modsat sig alle hans ord og smædet ham og spyttet på ham 
og ladet ham drive ud af byen, drog han derfra og begav sig på rejsen mod den by, der kaldes Aaron. 
 
8:14 Og medens han rejste derhen, tynget af sorg og plaget af stor bedrøvelse og sjæleangst på 
grund af folkets ugudelighed, som boede i byen Ammonihah, da viste en Herrens engel sig for ham og 
sagde: 
 
8:15 Salig er du, Alma; rejs derfor hovedet og glæd dig, thi du har stor grund til at fryde dig, da du har 
været trofast til at holde Guds bud fra den tid, da du fik det første budskab af ham.  Jeg er den, der bragte 
dig det. 
 
8:16 Og jeg er blevet udsendt for at befale dig at vende tilbage til Ammonihahs by og igen prædike for 
byens folk, ja prædike for dem.  Ja, sig til dem, at hvis de ikke omvender sig, vil Gud Herren udrydde 
dem. 



 
8:17 Thi de pønser for øjebliket på, hvordan de kan tilintetgøre dit folks frihed, (thi således siger 
Herren), og det strider imod de anordninger, bud og love, som han har givet sit folk. 
 
8:18 Efter at Alma havde modtaget dette budskab af Herrens engel, vendte han hurtigt tilbage til 
Ammonihahs land.  Og han kom ind i byen ad en anden vej, ja, ad den vej, som er på sydsiden af 
Ammonihahs by. 
 
8:19 Og da han kom ind i byen, var han sulten, og han sagde til en mand:  Vil du give en ydmyg Guds 
tjener noget at spise? 
 
8:20 Og manden sagde til ham:  Jeg er nephit, og jeg ved, at du er en hellig Guds profet, thi du er den 
mand, som en engel i et syn sagde mig, jeg skulle tage imod.  Gå derfor med mig ind i mit hus, og jeg vil 
give dig mad; og jeg ved, at du vil blive en velsignelse for mig og mit hus. 
 
8:21 Og manden tog imod ham i sit hus, og mandens navn var Amulek, og han bragte brød og kød og 
satte det for Alma. 
 
8:22 Og Alma spiste brødet og blev mæt, og han velsignede Amulek og hans hus og takkede Gud. 
 
8:23 Og efter at han havde spist og var blevet mæt, sagde han til Amulek:  Jeg er Alma og er 
højpræsten over Guds kirke i det ganske land. 
 
8:24 Jeg er blevet kaldet til at prædike Guds ord til hele dette folk ifølge åbenbaringens og profetiens 
ånd; og jeg opholdt mig her i landet, men de ville ikke tage imod mig, men drev mig ud, og jeg stod i 
begreb med at vende ryggen til dette land for bestandigt. 
 
8:25 Men det er blevet mig befalet at vende tilbage og profeter for dette folk, ja, og vidne imod dem på 
grund af deres ugudelighed. 
 
8:26 Amulek, velsignet er du, fordi du har bespist mig og taget mig ind til dig, thi jeg var sulten, 
eftersom jeg havde fastet mange dage. 
 
8:27 Og Alma blev mange dage hos Amulek, inden han begyndte at prædike for folket. 
 
8:28 Og folket blev mere og mere ugudeligt. 
 
8:29 Og ordet kom til Alma:  Gå og sig også til min tjener Amulek:  Gå ud og profet*er for folket ob sig:  
Omvend jer, thi så siger Herren, og hvis I ikke omvender jer, vil jeg hjemsøge dette folk i min fortørnelse, 
og jeg vil ikke bortvende min store vrede. 
 
8:30 Og både Alma og Amulek, der var fyldt med den Helligånd, gik ud blandt folket for at forkynde 
Guds ord. 
 
8:31 Og der var givet dem så megen magt, at de ikke kunne holdes indespærret i fængsler; og det var 
heller ikke muligt for noget menneske at slå dem ihjel; men de brugte dog ikke deres magt, før de var 
blevet bundet med reb og kastet i fængsel.  Og dette blev gjort, for at Herren kunne vise sin magt 
gennem dem. 
 
8:32 Og de gik ud og begyndte at prædike og profeter for folket ifølge den ånd og kraft, som Herren 
havde givet dem. 
 
Det, som Alma og Amulek talte til folket, som var i Ammonihahs land.  De bliver også kastet i fængsel og 
befries ved Guds mirakuløse magt, som var hos dem; efter Almas optegnelser.  Omfattende kapitel 9--14 
inklusive. 

Kapitel 9 



 
9:1 Og da jeg, Alma, atter var blevet befalet af Gud til at tage Amulek med mig og igen gå ud og 
prædike for dette folk eller folket, som var i Ammonihahs by, skete det, at da jeg begyndte at prædike for 
dem, begyndte de at gå i rette med mig, idet de sagde: 
 
9:2 Hvem er du?  Mener du, at vi skal tro en enkelt mands vidnesbyrd, selv om han skulle prædike 
for os, at jorden skulle forgå? 
 
9:3 Men de forstod ikke de ord, de talte; thi de vidste ikke, at jorden skulle forgå. 
 
9:4 Og de sagde også:  Vi vil ikke tro dine ord, selv om du profeterede, at denne store by skulle 
ødelægges på een dag. 
 
9:5 Og de vidste ikke, at Gud kunne udføre sådanne forunderlige gerninger, thi det var et hårdhjertet 
og hårdnakket folk. 
 
9:6 Og de sagde:  Hvem er Gud, der ikke sender flere vidner end een mand til dette folk for at 
forkynde sandheden for dem om sådanne store og vidunderlige ting? 
 
9:7 Og de kom for at lægge hånd på mig, men de gjorde det ikke.  Og jeg stod frem med frimodighed 
for at tale til dem, ja, vidnede frimodigt for dem, idet jeg sagde: 
 
9:8 Se, o ugudelige og forvildede slægt, hvorledes I har glemt jeres fædres overleveringer; ja, hvor 
hurtigt har I ikke glemt Guds bud. 
 
9:9 Husker I ikke, at vor fader Lehi blev ført ud af Jerusalem ved Guds hånd?  Husker I ikke, at de 
alle blev ledet af ham gennem ørkenen. 
 
9:10 Og har I så hurtigt glemt, hvor mange gange han udfriede vore fædre af fjendehånd og skånede 
dem for at blive udryddet endog ved deres egne brødres hænder? 
 
9:11 Ja, og dersom det ikke havde været for hans uforlignelige kraft, hans barmhjertighed og 
langmodighed med os, ville vi uundgåeligt være blevet udslettet af jorden længe før og måske være 
blevet henvist til evig ve og elendighed. 
 
9:12 Nu siger jeg jer, at han befaler jer at omvende jer, og medmindre I omvender jer, kan I ikke arve 
Guds rige.  Men se, det er ikke alt.  Han har befalet, at I skal omvende jer, ellers vil han helt udrydde jer 
fra jorden; ja, han vil hjemsøge jer i sin vrede, og i sin store vrede vil han ikke vende sig bort. 
 
9:13 Erindrer I ikke de ord, han talte til Nephi, da han sagde:  Såfremt I holder mine bud, skal det gå 
jer vel i landet?  Og det er atter sagt:  Dersom I ikke vil holde mine bud, skal I blive afskåret fra Herrens 
ansigt. 
 
9:14 Og jeg ønsker, at I skal huske, at når lamaniterne ikke har holdt Guds befalinger, er de blevet 
udelukket fra Herrens ansigt.  Og nu ser vi, at Herrens ord er blevet bekræftet i dette, og lamaniterne er 
blevet udelukket fra hans ansigt fra det øjeblik, de begik deres overtrædelser i landet. 
 
9:15 Alligevel siger jeg jer, at det skal blive tåleligere for dem på dommens dag end for jer, dersom I 
fortsætter i synd; ja, endog tåleligere for dem her i livet end for jer, medmindre I omvender jer. 
 
9:16 Thi der er mange forjættelser, der omfatter lamaniterne; thi det er på grund af deres fædres 
overleveringer, de forbliver i deres uvidende tilstand; derfor vil Herren være barmhjertig mod dem og 
forlænge tilværelsen for dem her i landet. 
 



9:17 Og en skønne dag vil de komme til at tro på hans ord og erkende urigtigheden af deres fædres 
overleveringer, og mange af dem vil blive frelst, thi Herren vil være barmhjertig mod alle, som påkalder 
hans navn. 
 
9:18 Men jeg siger jer, at dersom I fremturer i ugudelighed, vil jeres dage ikke blive forlænget i landet, 
thi lamaniterne skal blive sendt mod jer; og dersom I ikke omvender jer, skal de komme på en tid, I ikke 
venter, og I skal blive hjemsøgt med fuldkommen ødelæggelse, og det skal ske ifølge Herrens stærke 
vrede. 
 
9:19 Thi han vil ikke give jer lov til at leve i ugudelighed og fordærve hans folk.  Jeg siger nej; han ville 
hellere give lamaniterne lov til at ødelægge hele sit folk, som kaldes Nephis folk, dersom det er muligt, at 
de kan henfalde i synd og overtrædelse, efter at så stort lys og så megen kundskab er blevet dem givet af 
Herren, deres Guds, 
 
9:20 og efter at have været et af Herren så højt velsignet folk, ja, efter at være blevet velsignet fremfor 
alle andre slægter, stammer, tungemål og folk, efter at alle ting ifølge deres ønsker og deres tro og 
bønner er blevet dem kundgjort om det, som har været, og som er, og som skal komme; 
 
9:21 og efter at have været under Guds ånds indflydelse og talt med engle og lyttet til Herrens røst og 
haft profetiens og åbenbaringens ånd og mange gaver:  Tungemålsgaven, gaven til at prædike, den 
Helligånds gave og oversættelsesgaven, 
 
9:22 ja, og efter at være udfriet ved Herrens hånd af Jerusalems land og reddet fra hungersnød og 
svagheder og sygdomme af enhver slags, og blevet stærke i strid, for at de ikke skal blive udryddet og 
bragt ud af trældom tid efter anden og blevet bevaret indtil nu, og efter at det er gået dem godt, til de er 
blevet rige på alle slags ting -- 
 
9:23 jeg siger jer, at dersom dette folk, der har modtaget så mange velsignelser af Herrens hånd, 
skulle falde i overtrædelse til trods for det lys og den kundskab, de har; ja, jeg siger jer, at dersom det 
sker, de falder i overtrædelse, da vil det blive langt tåleligere for lamaniterne end for dem. 
 
9:24 Thi Herrens forjættelser er udstrakt til lamaniterne, men ikke til jer, dersom I begår overtrædelser; 
thi har Herren ikke udtrykkeligt lovet og fast bestemt, at dersom I sætter jer op imod ham, skal I blive 
fuldstændig udryddet af jorden. 
 
9:25 Og for at I ikke skal blive udryddet, har Herren sendt sinengel for at besøge mange af sit folk og 
forkynde dem, at de skulle gå ud og råbe med kraft til dette folk og sige:  Omvend jer, thi himmeriges rige 
er nær. 
 
9:26 Og om ikke mange dage skal Guds Søn komme i sin herlighed, og hans herlighed skal være 
Faderens enbårnes herlighed, fuld af nåde, retfærdighed og sandhed, fuld af tålmodighed, 
barmhjertighed og langmodighed, hurtig til at høre sit folks råb og til at besvare deres bønner. 
 
9:27 Og han kommer for at genløse dem, som vil lade sig døbe til omvendelse ved tro på hans navn. 
 
9:28 Bered derfor Herrens vej, thi tiden er nær, da alle mennesker skal høste løn for deres gerninger, 
efter hvad de har været; dersom de har været retfærdige, skal de høste frelse for sjælen ved Jesu Kristi 
magt og befrielse; og dersom de har været slette, skal de høste fordømmelse for sjælen i 
overensstemmelse med djævelens magt og fangenskab. 
 
9:29 Dette er engelens røst, der råber til folket. 
 
9:30 Og mine elskede brødre, thi I er mine brødre, og I burde være elsket, og I burde udvise 
omvendelsens gerninger, eftersom jeres hjerter har været meget forhærdede mod Guds ord, så at I er et 
fortabt og faldent folk. 
 



9:31 Og da jeg, Alma, havde talt disse ord, blev folket vrede på mig, fordi jeg sagde til dem, at de var 
et hårdhjertet og hårdnakket folk. 
 
9:32 Og ligeledes fordi jeg sagde til dem, at de var et fortabt og faldent folk, var de vrede på mig og 
søgte at lægge hånd på mig for at kaste mig i fængsel. 
 
9:33 Men Herren gav dem ikke lov til at tage mig ved den lejlighed og kaste mig i fængsel. 
 
9:34 Og Amulek stod frem og begyndte ligeledes at prædike for dem.  Og alle Amuleks ord er ikke 
nedskrevet, men en del af dem er skrevet i denne bog. 
 

Kapitel 10 
 
10:1 Her er de ord, som Amulek prædikede for folket, der boede i Ammonihahs land, idet han sagde: 
 
10:2 Jeg er Amulek, Giddonahs søn, der var en søn af Ishmael, som var af Aminadis slægt, og det var 
den samme Aminadi, som udtydede skriften, der var skrevet med Guds finger på templets mur. 
 
10:3 Og Aminadi var en efterkommer af Nephi, som var Lehis søn, og som kom ud af Jerusalems land 
og nedstammede fra Manasse, der var en søn af Josef, som blev solgt til Ægypten af sine brødre. 
 
10:4 Jeg er også en mand af ikke ringe anseelse blandt alle dem, der kender mig; og jeg har mange 
slægtninge og venner, og jeg har også erhvervet store rigdomme ved mine hænders flid. 
 
10:5 Men til trods for alt dette har jeg aldrig kendt meget til Herrens veje eller hans hemmeligheder 
eller vidunderlige magt.  Jeg sagde, jeg havde aldrig kendt meget til disse ting; men jeg tager fejl, thi jeg 
har set mange af hans hemmeligheder og meget af hans vidunderlige kraft, ja endog deri, at han har 
bevaret dette folks liv. 
 
10:6 Men alligevel forhærdede jeg mit hjerte, thi der blev kaldt på mig mange gange, men jeg ville ikke 
høre; derfor havde jeg kendskab til disse ting, og alligevel ville jeg ikke anerkende dem; derfor vedblev 
jeg at stride imod Gud i mit hjertes ugudelighed, ja, indtil den fjerde dag i den syvende måned, som er i 
det tiende år af dommernes regering. 
 
10:7 Medens jeg var på rejse for at besøge en meget nær slægtning, viste en Herrens engel sig for 
mig og sagde:  Amulek, vend tilbage til dit eget hus, thi du skal bespise en Herrens profet, ja, en hellig 
mand, som er en udvalgt Guds mand; thi han har fastet for dette folks synders skyld, og han er sulten, og 
du skal modtage ham i dit hus og bespise ham, og han skal velsigne dig og dit hus, og Herrens 
velsignelse skal hvile over dig og dit hus. 
 
10:8 Og jeg adlød engelens røst og vendte om til mit hus.  Og da jeg var på vej dertil, fandt jeg 
manden, om hvem engelen sagde til mig:  Du skal tage imod ham i dit hus, og det er den samme mand, 
som har talt til jer om de ting, der hører Gud til. 
 
10:9 Og engelen sagde til mig:  Det er en hellig mand; derfor ved jeg, at han er en hellig mand, thi det 
blev sagt af en Guds engel. 
 
10:10 Og atter ved jeg, at det, som han har vidnet om, er sandt; thi jeg siger jer, at så sandt som Herren 
lever, har han sendt sin engel for at kundgøre disse ting for mig, ogdet har han gjort, medens denne Alma 
har boet i mit hus. 
 
10:11 Han har velsignet mit hus, han har velsignet mig og mine kvinder og mine børn og min fader og 
mine slægtninge, ja, hele min slægt har han velsignet, og Herrens velsignelse har hvilet over os i 
overensstemmelse med de ord, han talte. 
 



10:12 Og da Amulek nu havde talt disse ord, begyndte folket at forbavses, da de så, at der var flere end 
eet vidne, der vidnede om de ting, som de var blevet beskyldt for og ligeledes om de tilkommende ting i 
overensstemmelse med profetiens ånd, som var i dem. 
 
10:13 Ikke desto mindre fandtes der nogle blandt dem, som tænkte på at udspørge dem, for at de ved 
deres listige anslag kunne fange dem i ord og finde vidnesbyrd mod dem, så de kunne overgive dem til 
deres dommere, så de kunne blive dømt i overensstemmelse med loven, så de kunne blive slået ihjel 
eller kastet i fængsel i forhold til den forbrydelse, de kunne sigte dem for eller vidne imod dem om. 
 
10:14 Og de mænd, der søgte at ombringe dem, var lovkyndige, der var ansat eller udpeget af folket til 
at forvalte loven under forhørene eller ved behandlingen af straffesagerne for dommerne. 
 
10:15 Og disse retslærde var bevandret i alle folkets underfundigheder og listige anslag; og det var for 
at de kunne blive kyndige i deres profession. 
 
10:16 Og de begyndte at udspørge Amulek for at få ham til at modsige sig selv eller de ord, han skulle 
tale. 
 
10:17 Og de vidste ikke, at Amulek kunne gennemskue deres planer.  Men da de begyndte at udspørge 
ham, gennemskuede han deres tanker, og han sagde til dem:  O, onde og forvildede slægt, I lovkyndige 
og hyklere, thi I lægger djævelens grundvold, I lægger fælder og snarer for at fange Guds hellige. 
 
10:18 I lægger planer for at forvende den retfærdiges veje og nedkalder Guds vrede over jeres hoved, 
ja, til dette folks fuldkomne fordærvelse. 
 
10:19 Og Mosiah, som var vor sidste konge, sagde med rette, idet han opgav riget og ingen havde at 
overdrage det til -- hvad der gav anledning til, at dette folk skulle regeres ved dets egen stemme -- at 
dersom den tid skulle komme, da dette folks stemme ville vælge uretfærdighed, det vil sige, om den tid 
skulle komme, at folket ville falde i overtrædelse, da ville det være modent til ødelæggelse. 
 
10:20 Og nu siger jeg jer, at Herren med rette dømmer jer for jeres misgerninger, og med rette råber 
han til dette folk ved sine engles røst:  Omvend jer, omvend jer:  thi himmeriges rige er nær. 
 
10:21 Ja, med rette råber han ved sine engles røst:  Jeg vil komme ned blandt mit folk med ret og 
retfærdighed i hænderne. 
 
10:22 Ja, og jeg siger jer, om det ikke var for de retfærdiges bønner, som nu er i landet, da ville I 
allerede nu være blevet hjemsøgt med fuldstændig ødelæggelse; dog ville det ikke være ved en vandflod, 
som tilfældet var med folket i Noas dage, men ved hungersnød, pest og sværd. 
 
10:23 Men det er på grund af de retfærdiges bønner, at I er blevet sparet; om I derfor kaster de 
retfærdige ud fra jer, da vil Herren ikke holde sin hånd tilbage, men i sin store vrede vil han komme imod 
jer; da vil I blive slået med sult og pest og med sværdet, og tiden er nær, dersom I ikke omvender jer. 
 
10:24 Og nu blev folket endnu mere vred på Amulek, og de råbte og sagde:  Denne mand taler imod 
vore love, der er retfærdige, og mod vore vise lovkyndige, som vi har valgt. 
 
10:25 Men Amulek rakte hånden ud og råbte så meget kraftigere til dem og sagde:  O, du onde og 
forvildede slægt, hvorfor har Satan fået så stor magt over jer?  Hvorfor vil i hengive jer til ham og lade 
ham få magt over jer til at forblinde øjnene på jer, så I ikke vil forstå de ord, der tales i sandhedens 
interesse? 
 
10:26 Thi har jeg vidnet imod jeres lov?  I forstår ikke; I siger, at jeg har talt imod jeres lov; men det har 
jeg ikke, men jeg har talt godt om jeres lov til jeres fordømmelse. 
 



10:27 Og nu siger jeg jer, at grundvolden til dette folks undergang er ved at blive lagt ved jeres 
lovkyndiges og dommeres uretfærdighed. 
 
10:28 Og da Amulek havde talt disse ord, råbte folket til ham og sagde:  Nu ved vi, at denne mand er et 
djævelens barn, for han har løjet for os og talt imod vor lov.  Og nu siger han, at han ikke har talt imod 
den. 
 
10:29 Og atter:  Han har talt ilde om vore lovkyndige og vore dommere. 
 
10:30 Og de lovkyndige indpodede i folkets hjerter, at de skulle huske disse ting imod ham. 
 
10:31 Og der fandtes en mand blandt dem ved navn Zeezrom.  Han var den ivrigste til at beskylde 
Amulek og Alma, idet han var en af de dygtigste mellem dem og havde meget at gøre blandt folket. 
 
10:32 Og disse lovkyndiges hensigt var at tjene penge, og de tjente penge i forhold til deres 
beskæftigelse. 
 

Kapitel 11 
 
11:1 Og der stod i Mosiahs lov, at hver mand, der beklædte et dommersæde eller de, der var udnævnt 
til dommere, skulle have løn i forhold til den tid, de anvendte til at dømme dem, der blev fremstillet for 
dem for at blive dømt. 
 
11:2 Og dersom én skyldte en anden, og han ikke ville betale det, som han skyldte, blev han anklaget 
for dommeren; og dommeren brugte sin myndighed og sendte betjente ud for at få manden fremstillet for 
sig; og han domte manden efter loven og de vidneudsagn, der blev afgivet imod ham, og således blev 
manden tvunget til at betale det, han skyldte; ellers blev det ham frataget eller han blev udstødt af folket 
som tyv og røver. 
 
11:3 Og dommeren fik løn for sin tid:  en senine guld for en dags arbejde eller en senum sølv, der 
svarer til en senine guld; og det er ifølge loven, som var givet. 
 
11:4 Her er navnene på de forskellige guld-og sølvmønter efter værdi.  Og navnene blev givet af 
nephiterne, thi de regnede ikke på samme måde som jøderne, der var i Jerusalem; og de brugte heller 
ikke samme mål som jøderne, men de ændrede regne-og målsystemet efter folkets ønske og 
omstændigheder i hver slægt indtil dommernes regering, og de blev stadfæstet af kong Mosiah. 
 
11:5 Og beregningen er således:  En senine guld, en seon guld, en shum guld og en limnah guld. 
 
11:6 En senum sølv, en amnor sølv, en ezrom sølv og en onti sølv. 
 
11:7 En senum sølv svarede til en senine guld, og hver af disse til et mål byg og til et mål af alle slags 
korn. 
 
11:8 Og en seon guld var dobbelt så meget som en senine. 
 
11:9 Og en shum guld var dobbelt så meget som en seon. 
 
11:10 Og en limnah guld svarede i værdi til dem allesammen. 
 
11:11 Og en amnor sølv var lige så stor som to senum. 
 
11:12 Og en ezrom sølv var lige så stor som fire senum. 
 
11:13 Og en onti svarede i værdi til dem alle. 
 



11:14 Og her er værdien af de mindre tal af deres montregning: 
 
11:15 En shiblon er det halve af en senum; derfor kan man få et halvt målbyg for en shiblon. 
 
11:16 Og en shiblum er en halv shiblon. 
 
11:17 Og en leah er en halv shiblum. 
 
11:18 Og her er tallene efter deres regning. 
 
11:19 Og en antion guld svarer til tre shibloner. 
 
11:20 Og disse lovkyndige fik løn i forhold til de indbragte sager; derfor var det alene for at tjene penge, 
at de ophidsede folket til opløb og alle slags uroligheder og ugudelighed, så de kunne få mere at bestille 
og få penge i forhold til de sager, der blev indbragt for dem; derfor ophidsede de folket imod Alma og 
Amulek. 
 
11:21 Og denne Zeezrom begyndte at udspørge Amulek, idet han sagde:  Vil du besvare mig nogle få 
spørgsmål, som jeg vil stille dig?  Og Zeezrom var en mand, der var dygtig til djævelens anslag, så han 
kunne fordærve det, der var godt; derfor sagde han til Amulek:  Vil du besvare det spørgsmål, jeg vil stille 
dig? 
 
11:22 Og Amulek sagde til ham:  Ja, hvis det er i overensstemmelse med Herrens ånd, som er i mig; thi 
jeg vil ikke sige noget, der er i modstrid med Herrens ånd.  Og Zeezrom sagde til ham:  Se, her er seks 
ontier sølv, og alle dem vil jeg give dig, dersom du vil fornægte tilværelsen af et højeste væsen. 
 
11:23 Men Amulek sagde:  O, du helvedes barn, hvorfor frister du mig?  Ved du ikke, at de retfærdige 
ikke giver efter for sådanne fristelser? 
 
11:24 Tror du, at der ikke er nogen Gud?  Jeg siger dig nej; du ved, at der er en Gud, men du elsekr 
vinding mere end ham. 
 
11:25 Og nu har du løjet for Gud og for mig.  Du sagde til mig:  Se, disse seks ontier, som er af stor 
værdi, vil jeg give dig, medens du i hjertet havde bestemt dig til selv at beholde dem; og det var alene dit 
ønske, at jeg skulle fornægte den sande og levende Gud, så du kunne have grund til at udrydde mig.  Og 
for dette store onde skal du få din løn. 
 
11:26 Og Zeezrom sagde til ham:  Siger du, at der er en sand og levende Gud? 
 
11:27 Og Amulek sagde:  Ja, der er en sand og levende Gud. 
 
11:28 Og Zeezrom sagde:  Er der mere end een Gud? 
 
11:29 Og han svarede:  Nej. 
 
11:30 Og Zeezrom sagde atter til ham:  Hvorledes ved du disse ting? 
 
11:31 Og han sagde:  En engel har forkyndt mig dem. 
 
11:32 Og Zeezrom sagde atter:  Hvem er han, som skal komme?  Er det Guds Søn? 
 
11:33 Og han sagde til ham:  Ja. 
 
11:34 Og Zeezrom sagde atter:  Skal han frelse sit folk i dets synder?  Og Amulek svarede og sagde til 
ham:  Jeg siger dig, at det skal han ikke gøre, thi det er umuligt for ham at fornægte sine ord. 
 



11:35 Og nu sagde Zeezrom til folket:  Se til, at I husker disse ting; thi han sagde, at der kun er een 
Gud, alligevel siger han, at Guds Søn skal komme, men han skal ikke frelse sit folk -- som om han havde 
myndighed til at befale Gud. 
 
11:36 Og Amulek sagde atter til ham:  Du har løjet; thi du siger, jeg talte, som om jeg havde myndighed 
til at befale Gud, fordi jeg sagde, at han ikke skal frelse sit folk i dets synder. 
 
11:37 Og jeg siger atter til jer, at han ikke kan frelse dem i deres synder; thi jeg kan ikke fornægte hans 
ord, og han har sagt, at intet urent kan arve himmeriges rige; hvorledes kan I da blive frelst, uden at I 
arver himmeriges rige?  Derfor kan I ikke blive frelst i jeres synder. 
 
11:38 Og Zeezrom sagde atter til ham:  Er Guds Søn den evige Fader? 
 
11:39 Og Amulek sagde til ham:  Ja, han er himlens og jordens evige Fader og alle tings Fader, som er 
i dem; han er begyndelsen og enden, den første og den sidste. 
 
11:40 Og han skal komme til verden for at genløse sit folk; og han skal tage deres overtrædelser på sig, 
som tror på hans navn; og det er dem, der skal have evigt liv, og frelse kommer ikke til andre. 
 
11:41 Derfor forbliver de ugudelige, som om der ingen forløsning havde været tilvejebragt med 
undtagelse af, at dødens bånd er løst; thi den dag skal komme, da alle skal opstå fra de døde og stå for 
Gud og dømmes efter deres gerninger. 
 
11:42 Og der er en død, som kaldes en timelig død, og Kristi død skal løse den timelige døds bånd, for 
at alle kan blive oprejst fra denne timelige død. 
 
11:43 Ånden og legemet skal atter forenes i deres fuldkomne skikkelse; både lem og led skal komme 
på rette plads igen, ja, som vi er nu; og vi skal fremstilles for Gud med samme bevidsthed, som vi har nu 
og med klar erindring om al vor skyld. 
 
11:44 Og denne genoprettelse skal blive alle tildelt, både gamle og unge, både trælle og frie, både 
mænd og kvinder, både ugudelige og retfærdige; og der skal end ikke gå så meget som et hår tabt af 
deres hoved; men alt skal bringes tilbage til dets fuldkomne skikkelse, som det er nu eller i legemet og 
skal fremføres og fremstilles for Sønnen Kristi, Gud Faderens og den Helligånds domstol, hvilke er een 
evig Gud, for at dømmes efter deres gerninger, enten de er gode eller onde. 
 
11:45 Nu har jeg talt til dig om det dødelige legemes død og ligeledes om det dødelige legemes 
opstandelse.  Jeg siger dig, at dette dødelige legeme bliver oprejst til et udødeligt legeme, det vil sige fra 
døden, ja, fra den første død til livet, så det ikke kan dø mere; ånden forenes med legemet for aldrig mere 
at være adskilt; og således bliver det hele åndeligt og udødeligt, så det ikke mere kan se 
forkrænkelighed. 
 
11:46 Og da nu Amulek havde fuldendt disse ord, begyndte folket atter at blive forbavset, og Zeezrom 
begyndte også at skælve.  Og således endte Amuleks ord, eller dette er alt, hvad jeg har skrevet. 
 

Kapitel 12 
 
12:1 Og da nu Alma så, at Amuleks ord havde bragt Zeezrom til tavshed -- thi han så, at Amulek 
havde grebet ham i hans løgn og underfundighed, hvorved han sogte at ødelægge ham -- og så, at 
Zeezrom begyndte at skælve ved bevidstheden om sin brøde, åbnede han munden og begyndte at tale til 
ham og stadfæste Amuleks ord og forklare tingene yderligere eller forklare skrifterne videre, end Amulek 
havde gjort. 
 
12:2 Og de ord, som Alma talte til Zeezrom blev hørt af folket rundt omkring; thi mængden var stor, og 
han talte således: 
 



12:3 Zeezrom, jeg ser, at du er blevet grebet i din løgn og underfundighed, thi du har ikke løjet for 
mennesker alene, men du har løjet for Gud; thi han kender alle dine tanker, og du ser, at dine tanker er 
åbenbaret for os ved hans Ånd. 
 
12:4 Og du ser, at vi ved, at din plan var meget underfundig, efter djævelens underfundighed, til at lyve 
og bedrage dette folk, så du kan opægge dem mod os til at bespotte os og kaste os ud. 
 
12:5 Og dette var din sjælefjendes plan, og han har benyttet sin magt over dig.  Og jeg ønsker, nu, at 
du skal huske, at hvad jeg siger til dig, siger jeg til alle. 
 
12:6 Og jeg siger til jer alle, at det var en af Satans snarer, som han har lagt for at kunne fange dette 
folk og gøre jer afhængige af ham og for at kunne omslutte jer med sine lænker og lænke jer til evig 
fordærvelse efter hans fanganskabs magt. 
 
12:7 Og da Alma nu havde talt disse ord, begyndte Zeezrom at skælve endnu mere, thi han blev mere 
og mere overbevist om Guds kraft; og han var også overbevist om, at Alma og Amulek havde kendskab 
til ham, og han vidste, at de kendte hans hjertes tanker og hensigter; thi der blev givet dem magt til at 
kende disse ting gennem profetiens ånd. 
 
12:8 Og Zeezrom begyndte at spørge dem flittigt for at få mere at vide om Guds rige.  Og han sagde til 
Alma:  Hvad betyder dette, som Amulek har talt angående de dødes opstandelse, at alle skal opstå fra de 
døde, både de retfærdige og de uretfærdige og fremstilles for Gud for at dømmes efter deres gerninger? 
 
12:9 Og nu begyndte Alma at forklare disse ting for ham og sagde:  Det er givet mange at forstå Guds 
hemmeligheder, men allibevel er der pålagt dem en streng befaling om, at de kun skal meddele deraf 
ifølge den del af hans ord, som han giver menneskenes børn i forhold til den flid og agtpågivenhed, som 
de skænker ham. 
 
12:10 Og derfor modtager den, der forhærder sit hjerte, en mindre del af ordet; og den, der ikke 
forhærder hjertet, til ham gives der en større del af ordet, indtil det forundes ham at forstå Guds 
hemmeligheder, ja, indtilhan forstår dem fuldstændigt. 
 
12:11 Og til dem, der forhærder hjertet, gives en mindre del af ordet, til de ikke ved noget om Guds 
hemmeligheder; og da tages de til fange af djævelen og føres efter hans vilje til fordærvelse.  Og det er 
det, der menes med helvedes lænker. 
 
12:12 Og Amulek har talt tydeligt om døden og om at blive oprejst fra denne dødelighed til udødelighed 
og om at blive stillet for Guds domstol for at blive dømt efter vore gerninger. 
 
12:13 Og dersom vort hjerte har været forhærdet, ja, dersom vi har forhærdet hjertet mod ordet, ja, så 
meget, at det ikke er blevet fundet i os, da vil vor tilstand blive forfærdelig, thi da vil vi blive fordømt. 
 
12:14 Thi vore ord vil fordømme os, ja, alle vore gerninger vil fordømme os; vi vil ikke blive fundet 
uplettede, og vore tanker vil ligeledes fordømme os, og i denne forfærdelige tilstand vil vi ikke vove at se 
op til vor Gud, og dersom vi kunne, ville vi gerne byde klipperne og bjergene falde ned over os for at 
skjule os for hans åsyn. 
 
12:15 Men dette kan ikke ske; vi skal komme frem og stå for ham i hans herlighed og i hans kraft og i 
hans magt, højhed og herredømme og til vor evige skam bekende, at alle hans domme er retfærdige, at 
han er retfærdig i alle sine gerninger, og at han er barmhjertig mod menneskenes børn og har al magt til 
at frelse hvert menneske, som tror på hans navn og viser omvendelsens værdige frugter. 
 
12:16 Og jeg siger til jer, da kommer døden, ja, den anden død, som er en åndelig død; da kommer den 
tid, da enhver, der dør den legemlige død i sine synder, også skal dø en åndelig død; ja, han skal dø i 
henseende til det, der henhører til retfærdighed. 
 



12:17 Da kommer tiden, da deres straf skal være som en sø af ild og svovl, hvis luer stiger op 
evindeligt; og da kommer tiden, da de vil blive lænket til evig fordærvelse ifølge Satans magt og 
fangenskab, idet han har underlagt sig dem ifølge sin vilje. 
 
12:18 Jeg siger jer, da skal de være, som om der ingen forløsning var sket; thi de kan ikke blive genløst 
i overensstemmelse med Guds retfærdighed, og de kan ikke dø, da der ikke længere gives 
forkrænkelighed. 
 
12:19 Og da Alma var holdt op med at tale disse ord, var folket endnu mere forbavset. 
 
12:20 Men en vis Antionah, der var en stor høvedsmand blandt dem, kom frem og sagde til ham:  Hvad 
er det, du har sagt, at mennesket skal opstå fra de døde og forandres fra denne dødelige til en udødelig 
tilstand, at sjælen aldrig kan dø. 
 
12:21 Hvad betyder skriften, som siger, at Gud satte keruber og et flammesværd østen for Edens have, 
så vore første forældre ikke skulle gå og spise af frugten af livets træ og leve evindeligt?  Og således ser 
vi, at der ikke var nogenmulighed for dem at leve for evigt. 
 
12:22 Og Alma sagde til ham:  Det er det, jeg skulle til at forklare.  Vi ser, at Adam faldt ved at spise af 
den forbudne frugt, i overensstemmelse med Guds ord; og således ser vi, at gennem hans fald vlev hele 
menneskeslægten til et fortabt og faldent folk. 
 
12:23 Og nu siger jeg jer, at dersom det havde været muligt for Adam at have nydt af frugten af livets 
træ dengang, så ville der ingen død have været, og ordet ville være tomt og Gud gjort til en løgner; thi 
han sagde:  Dersom du spiser deraf, skal du visselig dø. 
 
12:24 Og vi ser, at døden kommer til menneskeheden, ja, den død, som er blevet omtalt af Amulek, 
hvilken er den legemlige død; ikke desmindre var der givet mennesket et tidsrum, hvori det kunne 
omvende sig; derfor blev dette liv til en prøvetid, en tid, hvori man kunne berede sig til at møde Gud, en 
tid til at berede sig til den evige tilstand, som er blevet omtalt af os, og som er efter de dødes 
opstandelse. 
 
12:25 Og dersom det ikke havde været for forløsningsplanen, som blev lagt fra verdens begyndelse, 
kunne de ingen opstandelse fra de døde finde sted; men der blev lagt en plan til forløsning, som skal 
tilvejebringe de dødes opstandelse, som der er blevet talt om. 
 
12:26 Og dersom det havde været muligt for vore første forældre at gå hen og nyde af livets træ, da 
ville de være blevet ulykkelige for evigt, thi de ville ikke have fået nogen forberedelse, og 
forløsningsplanen ville således være blevet tilintetgjort, og Guds ord ville have været forgæves og uden 
virkning. 
 
12:27 Det var dog ikke tilfældet; men det blev beskikket menneskene, at de skulle dø, og efter døden 
måtte de blive stillet for dommen, ja, den samme dom, som vi har talt om, som er enden. 
 
12:28 Og efter at Gud havde bestemt, at disse ting skulle vederfares menneskene, da så han, at det var 
nødvendigt, at menneskene skulle kende til de ting, som han havde beskikket dem. 
 
12:29 Derfor sendte han engle til at tale til dem, hvilket gjorde, at menneskene kunne se hans 
herlighed. 
 
12:30 Og de begyndte fra den tid af at påkalde hans navn; derfor talte Gud til menneskene og 
kundgjorde dem forløsningsplanen, som havde været beredt fra verdens begyndelse, og dette 
kundgjorde han for dem i forhold til deres tro og omvendelse og deres hellige gerninger. 
 
12:31 Derfor gav han menneskene befalinger, efter at de havde overtrådt de første bud med hensyn til 
timelige ting, og var blevet som guder, idet de kendte godt og ondt, hvilket satte dem i stand til at kunne 



handle eller i det mindste gjorde dem i stand til at vælge efter egen vilje og behag, enten at gøre godt 
eller ondt. 
 
12:32 Og efter at have kundgjort dem forløsningsplanen, gav Gud dem befalinger, at de ikke skulle gøre 
ondt, da straffen derfor var den anden død, som var en evig død med hensyn til de ting, der henhører til 
retfærdighed; thi over sådanne kunne forløsningsplanen ikke have nogen magt; thi retfærdighedens 
gerninger kan ikke tilintetgøres ifølge Guds uendelige godhed. 
 
12:33 Men Gud kaldte på menneskene i sin Søns navn, og dette var den plan til forløsning, som blev 
lagt, og han sagde:  Dersom I vil omvende jer og ikke forhærde jeres hjerter, da vil jeg være barmhjertig 
mod jer på grund af min enbårne Søn. 
 
12:34 Derfor skal den, der omvender sig og ikke forhærder sit hjerte, have krav på barmhjertighed 
gennem min enbårne Søn, til syndernes forladelse, og de skal indgå til min hvile. 
 
12:35 Og jeg sværger i min vrede, at hver den, der forhærder sit hjerte og synder, skal ikke indgå til min 
hvile. 
 
12:36 Og nu, mine brødre, siger jeg til jer, at dersom I forhærder hjertet, da skal I ikke indgå til Herrens 
hvile; thi jeres misgerninger fortørner ham, så han sender sin vrede ned over jer, ligesom i den første 
fortørnelse, ja, efter hans ord i den sidste forbitrelse, så vel som den første, til sjælens evige fordærvelse; 
altså efter hans ord til den sidste død så vel som til den første. 
 
12:37 Mine brødre, eftersom vi nu forstår disse ting, og da de er sande, lad os da omvende os og likke 
forhærde hjertet, så vi ikke skal fortørne Herren vor Gud og nedkalde hans vrede over os i disse hans 
andre bud, som han har givet os; men lad os indgå til Guds hvile, som er beredt ifølge hans ord. 
 

Kapitel 13 
 
13:1 Mine brødre, jeg vil atter påminde jer om den tid, Gud Herren gav sine børn disse bud, og jeg 
ønsker, at I skal erindre, at Gud Herren beskikkede præster efter sin hellige orden, som er i 
overensstemmelse med hans Søns orden om at lære folket disse ting. 
 
13:2 Og disse præster blev beskikket efter hans Søns orden, således at folket derigennem kunne vide, 
på hvilken måde de skulle vente forløsning ved hans Søn. 
 
13:3 Og her er måden, som de blev beskikket på:  De var kaldet og beredt fra verdens begyndelse 
efter Guds forudviden på grund af deres store tro og gode gerninger; for det første blev det overladt dem 
at vælge enten godt eller ondt; da de valgte det gode og øvede meget stor tro, er de kaldet med et helligt 
kald, ja, med det hellige kald, som var anordnet i forbindelse med og ifølge en forberedende forløsning for 
sådanne. 
 
13:4 Og således er de blevet kaldet til dette hellige kald for deres tros skyld, medens andre havde 
forkastet Guds ånd på grund af hjertets hårdhed og deres forstands blindhed, og dersom det ikke havde 
været for dette, kunne de have haft lige så store rettigeheder som deres brødre. 
 
13:5 Eller sluttelig:  For det første var de i samme stilling som deres brødre; og således var dette 
hellige kald anordnet fra verdens begyndelse for sådanne, der ikke forhærder deres hjerter, og det er i og 
ved den enbårne Søns forsoning, som var beredt. 
 
13:6 Og således blev de kaldet og ordineret til det høje præstedømme efter Guds hellige orden for at 
lære menneskene hans bud, så at de også måtte indgå til hans hvile. 
 
13:7 Thi dette høje præstedømme er efter hans Søns orden, hvilken orden var fra verdens 
begyndelse, eller med andre ord, den er uden dages begyndelse og års ende, eftersom den var beredt 
fra evighed til evighed ifølge hans forudviden om alle ting. 



 
13:8 Og de blev ordineret på denne måde:  De blev kaldet med et helligt kald, ordineret med en hellig 
ordination og modtog det høje præstedømme efter den hellige orden, og dette kald og denne ordination 
og dette høje præstedømme er uden begyndelse og ende. 
 
13:9 Således bliver de højpræster til evig tid efter Faderens enbårne Søns orden, som er uden dages 
begyndelse eller års ende, og som er fuld af nåde, retfærdighed og sandhed.  Og således er det.  Amen. 
 
13:10 Som jeg sagde angående dette høje præstedømmes hellige orden:  Mange ordineredes og blev 
Guds højpræster; og det var på grund af deres store tro og omvendelse og deres retfærdighed for Gud, 
idet de valgte at omvende sig og gøre retfærdigheds gerninger fremfor at omkomme. 
 
13:11 Derfor blev de kaldet efter denne hellige orden og helliggjort, og deres klæder blev vasket hvide 
ved Lammets blod. 
 
13:12 Og efter at de var blevet helliggjort ved den Helligånd og havde fået deres klæder gjort hvide og 
var rene og uplettede for Gud, kunne de ikke se på synd uden med afsky; og der var mange, såre mange, 
som blev gjort rene og gik ind til Herren, deres Guds hvile. 
 
13:13 Og nu ønsker jeg, mine brødre, at I vil ydmyge jer for Gud og vise omvendelsens værdige frugter, 
så I også kan indgå til denne hvile. 
 
13:14 Ja, ydmyg jer ligesom folket i Melkisedeks dage; han var også højpræst efter den samme orden, 
som jeg har talt om, og han modtog ligeledes det høje præstedømme for evigt. 
 
13:15 Og det var til den samme Melkisedek, at Abraham betalte tiende; ja, selv vor fader Abraham 
betalte en tiendedel af alt, hvad han ejede. 
 
13:16 Og disse anordninger blev indstiftet på denne måde, så at folket derved kunne leve i forventning 
om Guds Søn, thi det var et forbillede på hans orden eller det var hans orden; og det var, for at de måtte 
se hen til ham for deres synders forladelse, for at de kunne indgå til Herrens hvile. 
 
13:17 Denne Melkisedek var konge over Salems land; og hans folk havde tiltaget stærket i synd og 
vederstyggeligheder; ja, de var alle faret vild og var fulde af al slags ugudelighed. 
 
13:18 Men Melkisedek, som havde udøvet kraftig tro og fået det høje præstedømmes embede efter 
Guds hellige orden, prædikede omvendelse for sit folk.  Og de omvendte sig; og Melkisedek oprettede 
fred i landet i sine dage; derfor blev han kaldt fredsfyrsten, thi han var konge af Salem, og han regerede 
under sin fader. 
 
13:19 Og der levede mange for ham og ligeledes mange efter ham, men ingen var større; derfor har 
man i særdeleshed omtalt ham. 
 
13:20 Men jeg behøver ikke at tale mere om det, thi hvad jeg har sagt er nok.  Skrifterne ligger for jer; 
dersom I fordrejer dem, bliver det til jeres egen fordærvelse. 
 
13:21 Og da Alma havde sagt disse ord til dem, rakte han hånden ud til dem og råbte med høj røst og 
sagde:  Nu er det tid til omvendelse, thi frelsens dag nærmer sig. 
 
13:22 Og Herrens røst forkynder det af engles mund for alle folkeslag, ja, forkynder det, så de må 
kunne bringe godt budskab om stor glæde; ja, og han lader dette gode budskab lyde til hele sit folk, ja, 
endog for dem, som er spredt over hele jorden; derfor er de kommet til os. 
 
13:23 Og det er blevet kundgjort for os i tydelige vendinger, så vi kan forstå og ikke fare vild, medens vi 
er vandrere i et fremmed land; derfor er vi så storligt velsignet, thi dette gode budskab er kundgjort for os i 
alle dele af vor vingård. 



 
13:24 Thi engle forkynder det for mange i vort land, og det sker i den hensigt at berede menneskenes 
børns hjerter til at modtage hans ord, når han kommer i sin herlighed. 
 
13:25 Og nu venter vi kun på at høre af engles mund det glædelige budskab om hans komme; thi tiden 
kommer, og vi ved ikke hvor hurtigt.  Gud give, at det måtte finde sted i mine dage; men enten det sker 
snart eller senere, vil jeg fryde mig derover. 
 
13:26 Og det skal blive kundgjort for hellige og retfærdige mænd ved engles mund ved hans komme, så 
vore fædres ord må opfyldes, som de har talt om ham, i overensstemmelse med profetiens ånd, som var 
idem. 
 
13:27 Mine brødre, jeg ønsker nu af mit hjertes inderste og med stor attrå, ja med smerte, at I vil lytte til 
mine ord, aflægge jeres synder og ikke opsætte tiden for jeres omvendelse; 
 
13:28 men at I vil ydmyge jer for Herren og påkalde hans hellige navn og våge og bede bestandigt, så I 
ikke bliver fristet mere, end I kan udholde, og således blive ledet af den Helligånd og blive ydmyge, 
sagtmodige, underdanige og tålmodige, fulde af kærlighed og langmodighed, 
 
13:29 og hav tro på Herren og håb om at få det evige liv og hav altid Guds kærlighed i hjertet, så I kan 
blive ophøjet på den yderste dag og indgå til hans hvile. 
 
13:30 Og må Herren skænke jer omvendelse, så I ikke skal nedkalde hans vrede over jer og ikke blive 
bundet med helvedes lænker og ikke lide den anden død. 
 
13:31 Og Alma talte mange flere ord til folket, men de er ikke skrevet i denne bog. 
 

Kapitel 14 
 
14:1 Og efter at han var holdt op med at tale til folket, var der mange, der troede på hans ord og 
begyndte at omvende sig og ransage skrifterne. 
 
14:2 Men størstedelen af folket søgte at bringe Alma og Amulek af vejen, thi de var vrede på Alma på 
grund af de tydelige ord, som han havde talt til Zeezrom; og de sagde også, at Amulek havde løjet for 
dem og talt ilde om lovene og ligeledes om de lovkyndige og dommerne. 
 
14:3 Og de var også vrede på Alma og Amulek, fordi de havde taget så ligefremt til orde mod deres 
ugudelighed, og de søgte at ombringe dem i al hemmelighed. 
 
14:4 Dog gjorde de det ikke; men de tog dem og bandt dem med stærke reb og førte dem for landets 
overdommer. 
 
14:5 Og folket stod frem og vidnede imod dem, at de havde talt imod loven, deres lovkyndige, landets 
dommere og hele folket i landet, og at de ligeledes havde aflagt vidnesbyrd om, at der kun var een Gud, 
og at han ville sende sin Søn ned blandt menneskene, men ikke frelse dem; og om mange sådanne ting 
vidnede folket imod Alma og Amulek.  Og dette skete for den øverste dommer i landet. 
 
14:6 Zeezrom var forbavset over de ord, som var blevet talt; og han vidste også, at han ved sine 
løgnagtige ord havde forårsaget megen forblindelse blandt folket, og hans sjæl begyndte at plages ved 
bevidstheden om sin brøde, ja, han pintes af helvedes kvaler. 
 
14:7 Og han begyndte at råbe til folket, idet han sagde:  Se, jeg er skyldig, og disse mænd er 
uplettede for Gud.  Og fra den tid af talte han og forsvarede dem, men folket forkastede ham og sagde:  
Er du også besat af djævelen?  Og de spyttede på ham og kastede ham ud fra sig og på samme måde 
med alle dem, der troede på de ord, Alma og Amulek havde talt; og de kastede dem ud og sendte bud 
efter mænd til at stene dem. 



 
14:8 Og de samlede deres hustruer og børn, og de, der troede eller var blevet undervist til at tro på 
Guds ord, lod de kaste i ilden; og de fremskaffede også deres optegnelser, som indeholdt de hellige 
skrifter, og kastede også dem i ilden, for at de kunne blive brændt og ødelagt af ilden. 
 
14:9 Og de greb Alma og Amulek og førte dem hen til martyrstedet, for at de kunne være vidner til 
deres udryddelse, der blev fortæret af ilden. 
 
14:10 Og da Amulek så kvindernes og børnenes pinsler, medens ilden fortærede dem, pintes han også, 
og han sagde til Alma:  Hvorledes kan vi være vidne til dette skrækkelige syn?  Lad os derfor række 
hænderne ud og udøve den Guds kraft, som er i os, og redde dem fra luerne. 
 
14:11 Men Alma sagde til ham:  Ånden tvinger mig til ikke at række hånden ud; thi Herren tager dem op 
til sig i sin herlighed, og han giver folket lov til at gøre dette eller at gøre disse ting ved dem ifølge deres 
hjerters hårdhed, for at de straffedomme, som han vil lade komme over dem i sin vrede, må være 
retfærdige; og de uskyldiges blod skal stå som et vidne mod dem, ja, og råbe stærkt til dem på den 
yderste dag. 
 
14:12 Og Amulek sagde til Alma:  Måske vil de også brænde os. 
 
14:13 Og Alma sagde:  Lad det ske efter Herrens vilje.  Men se, vor gerning er ikke fuldført; derfor vil de 
ikke brænde os. 
 
14:14 Og da nu deres legemer, der var kastet i ilden, var fortæret og optegnelserne, der var blevet 
kastet ind sammen med dem, kom landets overdommer og stod for Alma og Amulek, medens de var 
bundet; og han slog dem med hånden på kinden og sagde til dem:  Vil I, efter hvad I har set, igen 
prædike for dette folk, at de vil blive kastet i en sø af ild og svovl? 
 
14:15 I ser nu, at I ikke havde magt til at redde dem, der blev kastet i ilden; og Gud har heller ikke frelst 
dem, fordi de var af jeres tro.  Og dommeren slog dem atter på kinden og spurgte:  Hvad siger I til det? 
 
14:16 Og denne dommer var af Nehors orden og tro, han, som slog Gideon ihjel. 
 
14:17 Og Alma og Amulek svarede ham ikke, og han slog dem igen og overgav dem til betjentene til at 
kastes i fængsel. 
 
14:18 Og da de havde været i fængsel i tre dage, kom der mange lovkyndige og dommere, præster og 
lærere, som var af Nehors tro; og de kom ind i fængselet for at se dem, og de spurgte dem om mange 
ting, men fik intet svar. 
 
14:19 Og dommeren gik hen til dem og sagde:  Hvorfor svarer I ikke på disse menneskers spørgsmål?  
Ved I ikke, at jeg har magt til at overgive jer til luerne?  Og han beordrede dem til at tale, men de svarede 
ikke. 
 
14:20 Og de forlod dem og gik deres vej, men kom igen den næste dag; og dommeren slog dem atter 
på kinden.  Og mange andre kom hen og slog dem, idet de sagde:  Vil I atter stå frem og dømme dette 
folk og fordømme vor lovgivning?  Dersom I har så stor magt, hvorfor befrier I da ikke jer selv? 
 
14:21 Og meget sådant sagde de tænderskærende til dem og spyttede på dem og sagde:  Hvordan vil 
vi se ud, når vi bliver fordømt? 
 
14:22 Og de sagde mange sådanne ting til dem, og på denne måde spottede de dem i mange dage.  
Og de nægtede dem mad, så de ville komme til at sulte, og vand, så de ville tørste; og de fratog dem 
også deres klæder, så de var nøgne; og de blev bundet med stærke reb og holdtes indespærret i 
fængselet. 
 



14:23 Og efter at de på denne måde havde lidt i mange dage, gik overdommeren over Ammonihahs 
land og mange af deres lærere og lovlkyndige ind i fængselet, hvor Alma og Amulek var bundet med reb; 
og det var på den tolvte dag i den tiende måned i det tiende år af dommernes regering over Nephis folk.  
{81 f.K.} 
 
14:24 Og overdommeren stod for dem og slog dem atter og sagde til dem:  Dersom I har Guds kraft, da 
fri jer fra disse bånd, og da vil vi tro, at Herren vil udrydde dette folk ifølge jeres ord. 
 
14:25 Og de gik alle, lige til den sidste, hen og slog dem, idet de sagde det samme; og da den sidste 
havde talt til dem, kom Guds kraft over Alma og Amulek, og de rejste sig op på fødderne. 
 
14:26 Og Alma råbte og sagde:  O, Herre, hvor længe skal vi lide disse store pinsler?  O, Herre, giv os 
styrke ifølge vor tro på Kristus, ja, til befrielse!  Og de sønderrev rebene, som de var bundet med; og da 
folket så dette, begyndte de at flygte, thi frygt for at blive udryddet var kommet over dem. 
 
14:27 Og deres frygt var så stor, at de faldt til jorden og nåede ikke fængselets yderport; og jorden 
rystede stærkt, og fængselets mure revnede, så de faldt til jorden; og overdommeren og de lovkyndige, 
præsterne og lærerne, der slog Alma og Amulek, blev slået ihjel, da murene faldt. 
 
14:28 Og Alma og Amulek kom ud af fængselet og var uskadte; thi Herren havde givet dem magt ifølge 
deres tro på Kristus.  Og de kom straks ud af fængselet, og de var løst af deres bånd, og fængselet var 
styrtet sammen, og hver sjæl, der var indenfor dets mure, blev slået ihjel med undtagelse af Alma og 
Amulek, som straks gik ind til byen. 
 
14:29 Da nu folket havdehørt det store brag, kom de løbende i mængde for at finde årsagen dertil, og 
da de så Alma og Amulek komme ud af fængselet, og at murene var styrtet sammen, blev de slået af stor 
frygt og flygtede for Almas og Amuleks åsyn, som en ged flygter med sit kid for to løver; og således 
flygtede de for Almas og Amuleks åsyn. 
 

Kapitel 15 
 
15:1 Og Alma og Amulek fik befaling til at tage ud af byen; og de tog af sted og kom til Sidoms land, 
og dér fandt de alle dem, der havde forladt Ammonihahs land, og som var blevet kastet ud og stenet, 
fordi de troede på Almas ord. 
 
15:2 Og de fortalte dem om alt, hvad der var hændt deres hustuer og børn og også om deres egen 
befrielse ved Guds magt. 
 
15:3 Men Zeezrom lå syg iSidom af en brændende feber, som skyldtes hans store sindslidelser på 
grund af hans ugudelighed; thi han antog, at Alma og Amulek ikke var i live, men at de var blevet slået 
ihjel på grund af hans ugudelighed.  Og denne store synd og hans mange andre synder tyngede hans 
sind, og det fyldtes med bitter kval, uden lindring; og han begyndte at pines af en brændende hede. 
 
15:4 Men da han hørte, at Alma og Amulek var i Sidoms land, begyndte hans hjerte at fatte mod; og 
han sendte straks bud til dem, at han ønskede, at de skulle komme til ham. 
 
15:5 Og de adlød budet, som han havde sendt sdem og gik straks; og de kom ind i huset til Zeezrom, 
og de fandt ham i sengen, meget syg af en brændende feber, og hans sind var også meget bekymret for 
hans synders skyld; og da han så dem, rakte han hånden ud og bad dem inderligt om at helbrede ham. 
 
15:6 Og Alma tog ham i hånden og sagde til ham:  Tror du på Kristi kraft til saliggørelse? 
 
15:7 Og han svarede og sagde:  Ja, jeg tror alle de ord, som du har lært. 
 
15:8 Og Alma sagde:  Dersom du tror på forløsningen ved Kristus, kan du blive helbredet. 
 



15:9 Og han sagde:  Ja, jeg tror ifølge dine ord. 
 
15:10 Og da råbte Alma til Herren og sagde:  O, Herre, vor Gud, forbarm dig over denne mand og 
helbred ham ifølge hans tro på Kristus. 
 
15:11 Og da Alma havde sagt disse ord, sprang Zeezrom op og begyndte til hele folkets store 
forundring at gå; og rygtet om dette spredtes over hele Sidoms land. 
 
15:12 Og Alma døbte Zeezrom til Herren, og han begyndte fra da af at prædike for folket. 
 
15:13 Og Alma oprettede en menighed i Sidoms land og indviede præster og lærere i landet til at døbe 
til Herren enhver, som ønskede at blive døbt. 
 
15:14 Og der blev mange; thi de strømmede ind fra hele egnen rundt om Sidom og blev døbt. 
 
15:15 Men hvad folket i Ammonihahs land angik, så blev de ved med at være et hårdhjertet og 
stivnakket folk; og de omvendte sig ikke fra deres synder, men tilskrev al Almas og Amuleks kraft 
djævelen; thi de var af Nehors tro og troede ikke på omvendelse fra deres synder. 
 
15:16 Og Amulek havde givet afkald på alt sit guld og sølv og sine kostbare ting, som var i Ammonihahs 
land, for Guds ords skyld, thi han var blevet forskudt af dem, som engang var hans venner, samt af sin 
fader og sine stægtninge. 
 
15:17 Og efter at Alma havde oprettet menigheden i Sidom, så han, at der skete en stor forandring, ja, 
at folk var holdt op med at være stolte i hjertet og begyndte at ydmyge sig for Gud og komme til deres 
helligdomme for at tilbede Gud foran alteret, og de vågede og bad bestandigt for at kunne blive befriet for 
Satan og fra død og fordærvelse. 
 
15:18 Og som jeg sagde, at da Alma havde set alle disse ting, tog han Amulek og kom over til 
Zarahemlas land, og han tog ham til sit eget hus og trøstede ham i hans trængsler og styrkede ham i 
Herren. 
 
15:19 Og således endte det tiende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 

Kapitel 16 
 
16:1 Og i det ellevte år af dommernes regering over Nephis folk, på den femte dag i den anden 
måned, efter at der havde været megen fred i Zarahemlas land -- ja der havde ikke været krig og heller 
ikke uroligheder i en årrække, lige til den femte dag i den anden måned i det ellevte år -- da hørtes der 
krigslarm over hele landet.  {81 f.K.} 
 
16:2 Lamaniternes hær var kommet ind fra ørkenen til landets grænser, ja, ind ibyen Ammonihah, og 
begyndte at dræbe befolkningen og ødelægge byen. 
 
16:3 Og førend nephiterne kunne stille en tilstrækkelig hær på benene til at drive dem ud af landet, 
havde de udryddet folket, som var i byen Ammonihah og også nogle omkring ved Noas grænser og taget 
andre til fange og ført dem ud i ørkenen. 
 
16:4 Og nephiterne ønskede at få dem tilbage, som var blevet ført i fangenskab ud i ørkenen. 
 
16:5 Og Zoram, der var blevet udnævnt til overanfører for nephiternes hær, og hans to sønner, Lehi og 
Aha, som vidste, at Alma var højpræst over kirken og havde hørt, at han havde profetiens ånd, gik til ham 
og ønskede at vide, om det var Herrens vilje, at de skulle gå ud i ørkenen for at opsøge deres brødre, 
som var taget til fange af lamaniterne. 
 



16:6 Og Alma adspurgte Herren om denne sag.  Og Alma kom tilbage og sagde til dem:  Lamaniterne 
vil gå over floden Sidon i den sydlige ørken langt oppe på den anden side af grænserne til Mantis land.  
Og dér skal I møde dem på østsiden af floden Sidon, og dér vil Herren overgive jer jeres brødre, som er 
blevet taget til fange af lamaniterne. 
 
16:7 Og Zoram og hans sønner gik over Sidons flod med deres hærskarer og drog langt bort hinsides 
Mantis grænser ind i den sydlige ørken, som lå på østsiden af floden Sidon. 
 
16:8 Og de stødte på den lamanitiske hær og spredte den og drev den ind i ørkenen; og de tog deres 
brødre, som var blevet taget til fange af lamaniterne, og der var ikke gået een sjæl tabt af dem.  Og de 
blev ført tilbage af deres brødre for at få deres eget land. 
 
16:9 Og således endte dommernes ellevte år; lamaniterne var drevet ud af landet, og Ammonihahs 
folk tilintetgjort, ja, hver levende sjæl af ammonihahiterne var udryddet og ligeledes deres store by, som 
de sagde, Gud ikke kunne ødelægge på grund af dens størrelse. 
 
16:10 Men på een dag lagdes den øde; og ligene sønderreves af hunde og ørkenens vilde dyr. 
 
16:11 Men efter mange dages forløb blev ligene samlet sammen på jorden og dækket med et tyndt lag 
jord.  Og stanken deraf var så stærk, at folk ikke i mange år gik ind for at sætte sig i besiddelse af 
Ammonihahs land.  Og det kaldtes Nehors øde, fordi de, der blev dræbt, var af Nehors tro, og deres land 
forblev øde. 
 
16:12 Og lamaniterne drog ikke mere i krig mod nephiterne førend i det fjortende år af dommernes 
regering over Nephis folk.  Og i tre år havde Nephis folk fortsat fred i landet.  {Om 78 f.K.} 
 
16:13 Og Alma og Amulek gik ud og prædikede omvendelse for folket i templerne og helligdommene og 
synagogerne, som var bygget på jødisk vis. 
 
16:14 Og de forkyndte uophørligt Guds ord til alle dem, som ville høre på deres ord, og uden persons 
anseelse. 
 
16:15 Og således gik Alma og Amulek ud med endnu mange andre, som var udvalgt til at prædike ordet 
i hele landet.  Og kirken blev almindelig befæstet overalt i landet, i hele egnen rundt omkring blandt hele 
det nephitiske folk. 
 
16:16 Og der fandtes ikke nogen ulighed mellem dem; Herren udøste sin Ånd over hele landet for at 
berede menneskenes børns sind eller for at berede deres hjerter på at modtage ordet, som skulle blive 
forkyndt blandt dem på hans tilkommelses tid, 
 
16:17 så de ikke ville forhærde sig imod ordet, at de ikke ville være vantro og gå fordærvelsen i møde, 
men at de kunne modtage ordet med glæde, og som en gren indpodes i det sande vintræ, for at de kunne 
indgå til Herren, deres Guds hvile. 
 
16:18 Og de præster, der gik ud blandt folket, prædikede imod løgn, bedrageri, misundelse, avind, 
fjendskab, strid, tyveri, røveri, plyndring, horeri og al slags løsagtighed og mord, idet de råbte, at disse 
ting ikke burde finde sted. 
 
16:19 Og de foreholdt dem det, der snarlig skulle komme, ja, de forkyndte dem Guds Søns tilkommelse, 
hans lidelse og død, og også opstandelsen fra de døde. 
 
16:20 Og mange af folket spurgte om stedet, hvor Guds Søn skulle komme; og det blev dem lært, at 
han ville åbenbare sig for dem efter sin opstandelse; og dette hørtes af folket med stor fryd og glæde. 
 



16:21 Og efter at kirken nu var blevet oprettet overalt i landet og havde vundet sejr over djævelen, og 
efter at Guds ord var blevet prædiket i renhed i hele landet, udgød Herren sin velsignelse over folket, og 
således endte det fjortende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
En beretning om Mosiahs sønner, som frasagde sig retten til riget for Guds ords skyld og drog op til 
Nephis land for at prædike for lamaniterne.  Deres lidelser og befrielse -- ifølge Almas optegnelse.  
Omfattende kapitlerne 17--26 inklusive. 

 
Kapitel 17 

 
17:1 Og da Alma tog fra Gideons land sydpå, langt bort til Mantis land, da traf han til sin store 
forbavselse på Mosiahs sønner, der var på vej til Zarahemlas land. 
 
17:2 Og disse Mosiahs sønner var sammen med Alma dengang, da engelen først åbenbarede sig for 
ham; derfor frydede Alma sig meget over at se sine brødre; og hvad der gjorde hans glæde endnu større 
var, at de stadig var hans brødre i Herren; ja, de var blevet stærke i kundskaben om sandheden, thi det 
var mænd med sund forstand, og de havde ransaget skrifterne med flid for at kunne få kundskab om 
Guds ord. 
 
17:3 Men det er ikke alt; de havde hengivet sig til megen bøn og faste, og derfor havde de profetiens 
og åbenbarelsens ånd, og når de lærte fra sig, lærte de med magt og myndighed fra Gud. 
 
17:4 Og de havde forkyndt Guds ord i et tidsrum af fjorten år blandt lamaniterne og havde haft stor 
fremgang med at bringe mange til kundskab om sandheden, ja, ved deres ords kraft blev mange ført hen 
til Guds alter for at påkalde hans navn og bekende deres synder for ham.  {Af om 91-77 f.K.} 
 
17:5 Og det er de begivenheder, der var forbundet med deres rejser, thi de havde mange 
besværligheder; de led meget både på legeme og sjæl, såsom sult, tørst og udmattelse og også megen 
åndelig anstrengelse. 
 
17:6 Og her er deres rejser:  De tog afsked med deres fader Mosiah i det første år af dommernes 
regering efter at have frasagt sig retten til riget, som deres fader ønskede at overdrage dem, hvad der 
også var folkets ønske. 
 
17:7 Alligevel rejste de ud af Zarahemlas land og medtog sværd og spyd, buer og pile og slynger; og 
det gjorde de, for at de kunne skaffe sig føden, medens de var i ørkenen. 
 
17:8 Og således drog de ud i ørkenen med det antal, de havde udvalgt for at drage op til Nephis land 
og prædike Guds ord for lamaniterne. 
 
17:9 Og de rejste omkring i ørkenen i mange dage, og de fastede meget og bad meget, at Herren ville 
skænke dem en del af sin Ånd til at ledsage dem og forblive hos dem, så de om muligt kunne blive et 
redskab i Guds hånd ti at bringe deres brødre, lamaniterne, til sandheds erkendelse og til kundskab om 
den ringe beskaffenhed af deres fædres overleveringer, som ikke var rigtige. 
 
17:10 Og Herren kom til dem med sin Ånd og sagde til dem:  Vær trøstet, og de blev trøstet. 
 
17:11 Og Herren sagde også til dem:  Gå ud og stadfæst mit ord blandt jeres brødre, lamaniterne; dog 
skal I være tålmodige i lidelse og trængsel, for at I kan vise dem et godt eksempel i mig; og jeg vil gøre jer 
til et redskab i min hånd til mange sjæles frelse. 
 
17:12 Og Mosiahs sønner og de, der var med dem, fattede mod ihjertet til at gå ud til lamaniterne for at 
kundgøre dem Guds ord. 
 



17:13 Og da de kom til grænsen af lamaniternes land, skiltes de fra hinanden og forlod sig på Herren, at 
de igen skulle mødes, når de havde indsamlet deres høst; thi de forstod, at det var et stort arbejde, de 
havde påtaget sig. 
 
17:14 Og det var sandelig stort; thi de havde påtaget sig at prædike Guds ord for et vildt, forhærdet og 
grusomt folk, et folk, der fandt behag i at myrde nephiterne og i at røve og plyndre hos dem; og de satte 
deres hu til rigdom og til guld og sølv og kostbare sten; og de forsøgte at få fat i disse ting ved at myrde 
og plyndre, så de ikke behøvede at arbejde for disse ting med egne hænder. 
 
17:15 Og således var de et meget dovent folk, hvoraf mange tilbad afguder, og Guds forbandelse var 
kommet over dem på grund af deres fædres overleveringer; alligevel var Herrens forjættelser udstrakt til 
dem på betingelse af, at de omvendte sig. 
 
17:16 Det var grunden til, at Mosiahs sønner havde påtaget sig denne gerning, at de muligvis kunne 
bringe dem til omvendelse og til kundskab om genløsningsplanen. 
 
17:17 Og derfor skiltes de fra hinanden og gik ud blandt folket, hver mand for sig selv i 
overensstemmelse med Guds ord og magt, som blev givet ham. 
 
17:18 Og Ammon var den øverste blandt dem, eller rettere, han betjente dem; og han forlod dem efter 
at have velsignet dem i deres forskellige stillinger og meddelt dem Guds ord og betjent dem; og således 
begav de sig på rejse til de forskellige dele af landet. 
 
17:19 Og Ammon tog til Ishmaels land, som var opkaldt efter Ishmaels sønner, der også blev lamaniter. 
 
17:20 Og da Ammon kom til Ishmaels land, greb lamaniterne ham og bandt ham, thi det var deres skik 
at binde alle de nephiter, der faldt i deres hænder og føre dem for kongen; og det blev således overladt til 
kongens forgodtbefindende at dræbe dem eller holde dem i fangenskab eller kaste dem i fængsel eller 
udvise dem af landet, alt efter forgodtbefindende. 
 
17:21 Og således blev Ammon ført for kongen, som herskede over Ishmaels land; og hans navn var 
Lamoni, og han var en efterkommer af Ishmael. 
 
17:22 Og kongen spurgte Ammon, om det var hans ønske at bo dér i landet mellem lamaniterne, hans 
folk. 
 
17:23 Og Ammon sagde til ham:  Ja, jeg ønsker at bo blandt dette folk i nogen tid, ja, måske til min 
dødsdag. 
 
17:24 Og kong Lamoni fandt behag i Ammon og lod hans bånd løse; og han ville, at Ammon skulle tage 
en af hans døtre til hustru. 
 
17:25 Men Ammon sagde til ham:  Nej, men jeg vil være din tjener; derfor blev Ammon kong Lamonis 
tjener.  Og han blev sat mellem andre tjenere til at vogte Lamonis hjorde efter lamaniternes skik. 
 
17:26 Og efter at han havde været i kongens tjeneste i tre dage, drev han sammen med de lamanitiske 
tjenere hjordene til vandingsstedet, som kaldtes Sebus's vande, og hvortil alle lamaniterne drev deres 
hjorde for at få vand. 
 
17:27 Og medens Ammon og kongens tjenere var på vej med deres hjorde til vandingsstedet, stod et 
vist antal lamaniter, som havde vandet deres hjorde og spredte Ammons og kongens tjeneres hjorde, og 
de spredte dem så meget, at de flygtede i mange retninger. 
 
17:28 Og nu begyndte kongens tjenere at beklage sig, idet de sagde:  Nu vil kongen slå os ihjel, 
ligesom han har gjort ved vore brødre, da deres hjorde blev spredt ved disse menneskers ondskab.  Og 
de begyndte at græde bitterligt, medens de sagde:  Vore hjorde er allerede spredt. 



 
17:29 Og de græd af frygt for at blive slået ihjel.  Og da Ammon så det, svulmede hans hjerte af glæde; 
thi, sagde han, jeg vil nu vise min magt for mine medtjenere eller den magt, som er i mig, ved at bringe 
disse flokke tilbage til kongen, så jeg kan vinde disse mine medtjeneres hjerte og få dem til at tro på mine 
ord. 
 
17:30 Og det var Ammons tanker, da han så, hvor bedrøvede de mænd var, som han kaldte sine 
brødre. 
 
17:31 Og han trøstede dem med sine ord, da han sagde:  Mine brødre, vær ved godt mod og lad os gå 
for at lede efter flokkene, og vi vil samle dem sammen og føre dem tilbage til vandingsstedet; og således 
vil vi bevare hjordene for kongen, og han vil ikke slå os ihjel. 
 
17:32 Og de gik ud for at lede efter flokkene, og de fulgte Ammon og fo'r frem med stor hurtighed, så de 
indhentede kongens hjorde og samlede dem sammen igen til vandingsstedet. 
 
17:33 Og disse mænd stod der igen for at sprede deres hjorde, men Ammon sagde til sine brødre:  
Omring hjordene, så de ikke løber bort, og jeg vil gå og strides med disse mænd, som spreder vore 
flokke. 
 
17:34 Og de gjorde, som Ammon befalede dem; og han stod frem for at stride med dem, som stod ved 
Sebus's vande, og de var ikke få i tal. 
 
17:35 Derfor frygtede de ikke for Ammon, da de troede, at een af deres mænd kunne dræbe ham efter 
behag; thi de vidste ikke, at Herren havde lovet Mosiah, at han ville udfri hans sønner af deres hænder; 
de kendte heller ikke noget til Herren; derfor glædede de sig over deres brødres undergang, og af den 
grund stod de og spredte kongens flokke. 
 
17:36 Men Ammon stod frem og begyndte at kaste sten efter dem med sin slynge; ja, med mægtig kraft 
slyngede han sten ind mellem dem, og således dræbte han et vist antal af dem, så de begyndte at 
forbavses over hans magt; alligevel var de vrede på ham på grund af de dræbte blandt deres brødre, og 
de var fast besluttede på, at hanskulle falde; da de derfor så, at de ikke kunne ramme ham med deres 
sten, tog de kniplerne frem for at slå ham ihjel. 
 
17:37 Men på hver mand, der løftede knippelen for at slå Ammon, huggede han armen af med sit 
sværd; thi han modstod deres slag ved at slå deres arme med æggen af sværdet, så de blev forbavset og 
begyndte at flygte for ham; ja, og der var mange, og han fik dem til at flygte ved sin arms styrke. 
 
17:38 Og seks af dem faldt ved slyngen, men han dræbte ingen med sværdet, undtagen deres anfører, 
og han huggede alle de arme af, der løftedes mod ham, og det var ikke få. 
 
17:39 Og da han havde drevet dem langt bort, vendte han tilbage, og de vandede hjordene og førte 
dem tilbage til kongens græsgang, og derefter gik de ind til kongen med armene, som var blevet afhugget 
med Ammons sværd, af dem, som søgte at slå ham ihjel; og de blev ført ind til kongen for at vidne om, 
hvad de havde gjort. 
 

Kapitel 18 
 
18:1 Og kong Lamoni befalede sine tjenere at stå frem og vidne om alle de ting, de havde set 
angående den sag. 
 
18:2 Og da de alle havde vidnet om, hvad de havde set, og han havde fået at vide om Ammons 
trofasthed til at passe på hans flokke og hans store magt, da han sloges med dem, som søgte at dræbe 
ham, blev han meget forbavset og sagde:  Sandelig, denne er mere end et menneske.  Er han ikke den 
store ånd, som sender sådanne straffedomme ned over dette folk for deres mords skyld? 
 



18:3 Og de svarede kongen og sagde:  Vi ved ikke, om han er den store ånd eller et menneske, men 
så meget ved vi, at han ikke kan dræbes af kongens fjender; og de kan heller ikke sprede kongens hjord, 
når han er med os, på grund af hans færdighed og store styrke; derfor ved vi, at han er kongens ven.  Og 
nu, o konge, vi tror ikke, at et menneske kan have så stor magt, thi vi ved, at han ikke kan dræbes. 
 
18:4 Og da kongen nu hørte disse ord, sagde han til dem:  Nu ved jeg, at det er den store ånd, og han 
er kommet ned i dette øjeblik for at bevare jeres liv, så jeg ikke skal dræbe jer, som jeg dræbte jeres 
brødre.  Og det er den store ånd, som vore fædre har talt om. 
 
18:5 Det var altså overleveringen, som Lamoni havde fået af sin fader, at der var en stor ånd.  Til trods 
for, at de troede på en stor ånd mente de, at hvad de end gjorde, var det rigtigt; alligevel begyndte 
Lamoni at frygte såre meget for, at han havde gjort uret ved at dræbe sine tjenere; 
 
18:6 Thi han havde dræbt mange, fordi deres brødre havde spredt hjordene ved vandingsstedet; og 
de blev dræbt, fordi deres hjorde således var blevet spredt. 
 
18:7 Og det var lamaniternes skik og brug at stå ved Sebus's vande og sprede folkets hjord, så de 
kunne drive mange af dem, der var blevet spredt, til deres eget land; det var en plyndringsskik mellem 
dem. 
 
18:8 Og kong Lamoni spurgte sine tjenere, idet han sagde:  Hvor er den mand, der har så stor en 
magt? 
 
18:9 Og de sagde til ham:  Han er ved at fodre dine heste.  Og kongen havde beordret sine tjenere før 
hjordenes vandingstid, at de skulle gøre hans heste og vogne i orden og føre ham til Nephis land; thi der 
skulle holdes et stort gæstebud i Nephis land af Lamonis fader, som var konge over hele landet. 
 
18:10 Og da kong Lamoni hørte, at Ammon var ved at gøre hans heste og vogne i orden, blev han 
endnu mere forbavset over Ammons trofasthed og sagde:  Blandt alle mine tjenere har der sandelig ikke 
været nogen så trofast som denne mand, thi han husker at udføre alle mine ordrer. 
 
18:11 Nu ved jeg for vist, at det er den store ånd, og jeg kunne ønske at bede ham komme ind til mig, 
men jeg tør ikke. 
 
18:12 Og da Ammon havde ordnet hestene og vognene for kongen og hans tjenere, gik han ind til 
kongen, og han så, at kongens ansigt var forandret; derfor skulle han til at fjerne sig fra hans åsyn. 
 
18:13 Men en af kongens tjenere sagde til ham:  Rabbanah, der, når det oversættes, betyder:  vældige 
eller store konge; thi de anså deres konger for at være vældige; og således sagde han til ham:  
Rabbanah, kongen ønsker, at du skal blive. 
 
18:14 Derfor vendte Ammon sig til kongen og sagde til ham:  O, konge!  Hvad vil du, at jeg skal gøre for 
dig?  Og kongen svarede ham ikke før efter en times forløb efter deres tid, thi han vidste ikke, hvad han 
skulle sige til ham. 
 
18:15 Og Ammon sagde atter til ham:  Hvad ønsker du af mig?  Men kongen svarede ham ikke. 
 
18:16 Og Ammon, der var fuld af Guds ånd, gennemskuede kongens tanker.  Og han sagde til ham:  Er 
det fordi du har hørt, at jeg forsvarede dine tjenere og dine hjorde og dræbte syv af deres brødre med 
slyngen og med sværdet og huggede armene af andre, for at forsvare dine hjorde og dine tjenere; er det 
årsagen til din forundring? 
 
18:17 Jeg spørger dig:  Hvad er det, du er så forbavset over?  Jeg er et menneske, og jeg er din tjener, 
og hvad du ønsker, som er ret, det vil jeg gøre. 
 



18:18 Og da kongen havde hørt disse ord, undrede han sig atter, thi han så, at Ammon kunne læse 
hans tanker; men til trods for det åbnede kongen munden og sagde til ham:  Hvem er du?  Er du den 
store ånd, som kender alle ting? 
 
18:19 Ammon svarede og sagde til ham:  Nej, det er jeg ikke. 
 
18:20 Og kongen sagde:  Hvorledes kender du mit hjertes tanker?  Du må tale frimodigt og fortælle mig 
om disse ting og ligeledes sige mig, ved hvilken magt du dræbte og huggede armene af mine brødre, 
som spredte mine flokke. 
 
18:21 Dersom du vil fortælle mig alt dette, da vil jeg give dig, hvad end du begærer; og om det var 
nødvendigt, ville jeg beskytte dig med mine hære; men jeg ved, at du er vældigere end dem alle; 
alligevel, hvad end du begærer af mig, vil jeg give dig. 
 
18:22 Og Ammon, som var forstandig, men dog uden svig, sagde til Lamoni:  Vil du lytte til mine ord, 
dersom jeg siger dig, ved hvad magt jeg gør disse ting?  Og her er det, jeg begærer af dig. 
 
18:23 Og kongen svarede ham og sagde:  Ja, jeg vil tro alle dine ord.  Og således blev han fanget ved 
list. 
 
18:24 Og Ammon begyndte at tale til ham med frimodighed og sagde til ham:  Tror du, at der er en 
Gud? 
 
18:25 Og han svarede og sagde til ham:  Jeg ved ikke, hvad det betyder. 
 
18:26 Og da sagde Ammon:  Tror du, at der er en stor ånd? 
 
18:27 Og han sagde:  Ja. 
 
18:28 Og Ammon sagde:  Det er Gud.  Og Ammon sagde atter til ham:  Tror du, at denne store ånd, 
som er Gud, skabte alle ting, som er i himlen og på jorden. 
 
18:29 Og han sagde:  Ja, jeg tror, at han skabte alle ting, som er på jorden, men om himlen ved jeg 
intet. 
 
18:30 Og Ammon sagde til ham:  Himlen er et sted, hvor Gud og alle hans hellige engle bor. 
 
18:31 Og kong Lamoni sagde:  Er det ovenover jorden? 
 
18:32 Og Ammon sagde:  Ja, og han ser på alle menneskenes børn, og han kender alle hjertets tanker 
og ønsker, thi ved hans hånd blev de alle skabt fra begyndelsen. 
 
18:33 Og kong Lamoni sagde:  Jeg tror alt, hvad du har sagt.  Er du sendt fra Gud? 
 
18:34 Ammon sagde til ham:  Jeg er et menneske, og mennesket blev i begyndelsen skabt efter Guds 
billede, og jeg er kaldet ved hans hellige ånd til at belære dette folk om disse ting, så de må komme til 
kundskab om det, der er retfærdigt om sandt. 
 
18:35 Og en del af den ånd bor i mig og giver mig kundskab og magt i forhold til min tro på Gud og attrå 
til ham. 
 
18:36 Og da Ammon havde sagt disse ord, begyndte han ved verdens og Adams skabelse og fortalte 
ham alt om menneskets fald og forklarede og forelagde ham folkets optegnelser og hellige skrifter, som 
var talt ved profeterne, ja, helt ned til den tid, da deres fader Lehi forlod Jerusalem. 
 



18:37 Og han fortalte dem også (nemlig kongen og hans tjenere) om alle deres fædres vandringer i 
ørkenen og om deres lidelser ved sult og tørst og deres besværligheder og så fremdeles. 
 
18:38 Og han fortalte dem ligeledes om Laman og Lemuels og Ishmaels sønners opsætsighed, ja, han 
fortalte dem om al deres opstand; og han forklarede alle optegnelserne og skrifterne for dem fra det 
øjeblik, da Lehi forlod Jerusalem og til nærværende tid. 
 
18:39 Men det er ikke alt; thi han udviklede for dem forløsningsplanen, der var beredt fra verdens 
grundlæggelse, og han forkyndte dem også Kristi komme og alle Herrens gerninger. 
 
18:40 Og efter at han havde sagt alt dette og forklaret det for kongen, troede kongen alle hans ord. 
 
18:41 Og han begyndt at anråbe Herren, emdens han sagde:  O, Herre, vær barmhjertig!  vær 
barmjertig mod mig og mit folk på samme måde som den store barmhjertighed, som du har udvist mod 
Nephis folk. 
 
18:42 Og da han havde sagt dette, styrtede han til jorden, som om han var død. 
 
18:43 Og hans tjenere tog ham og bar ham ind til hans hustru og lagde ham på en seng; og i et tidsrum 
af to dage og to nætter lå han, som om han var død; og hans hustru, hans sønner og hans døtre sørgede 
over ham på lamaniternes vis, idet de højligt begræd tabet af ham. 
 

Kapitel 19 
 
19:1 Og efter to døgns forløb skulle de til at tage hans legeme og lægge det i graven, som de havde 
lavet til at begrave de døde i. 
 
19:2 Og eftersom dronningen havde hørt om Ammons ry, sendte hun bud efter ham og begærede, at 
han skulle komme ind til hende. 
 
19:3 Og Ammon gjorde, som der var blevet ham befalet og gi, ind til dronningen og begærede at vide, 
hvad hun ville, han skulle gøre. 
 
19:4 Og hun sagde til ham:  Min gemals tjenere har kundgjort for mig, at du er en hellig Guds profet, 
og at du har magt til at gøre mange kraftige gerninger i hans navn. 
 
19:5 Hvis det derfor er tilfældet, ønsker jeg, at du skal gå ind og se min gemal, thi han har ligget på 
sengen i to døgn; nogle siger, at han ikke er død, men andre siger, at han er død, og at han stinker, og at 
han burde lægges i graven; men jeg synes ikke, han stinker. 
 
19:6 Og det var netop, hvad Ammon ønskede; thi han vidste, at kong Lamoni var under Guds magt; 
han vidste, at vantroens mørke slør var blevet fjernet fra hans sind, og at det lys, der oplyste hans 
forstand, og som var Guds herligheds lys og hans godheds vidunderlige lys, havde indgydt hans sjæl 
sådan fryd; mørkets sky var fordrevet, og det evige livs lys var tændt i hans sjæl; ja, han vidste, at det 
havde overvældet hans naturlige legeme, og han var henrykket i Gud. 
 
19:7 Derfor var det, som dronningen begærede af ham, hans eneste ønske.  Han gik derfor ind for at 
se kongen efter dronningens ønske; og han så kongen og vidste, at han ikke var død. 
 
19:8 Og han sagde til dronningen:  Han er ikke død, men han sover i Gud, og i morgen skal han opstå 
igen; begrav ham derfor ikke. 
 
19:9 Ammon sagde til hende:  Tror du på det?  Og hun sagde til ham:  Jeg har ikke noget vidnesbyrd 
med undtagelse af dine ord og vore tjeneres ord; alligevel tror jeg, at det skal ske, som du har sagt. 
 



19:10 Og Ammon sagde til hende:  Velsignet er du for din store tros skyld; jeg siger dig, kvinde, så stor 
tro har der ikke været i hele det nephitiske folk. 
 
19:11 Og hun vågede derefter ved sin herres seng indtil det øjeblik dagen derefter, da Ammon havde 
sagt, at han skulle stå op. 
 
19:12 Og han stod op i overensstemmelse med Ammons ord; og da han rejste sig, rakte han hånden ud 
til kvinden og sagde:  Velsignet være Guds navn, og velsignet er du. 
 
19:13 Thi lige så sikkert, som du lever, har jeg set min Forløser; han skal komme og fødes af en kvinde, 
og han skal forløse alle mennesker, som tror på hans navn.  Og da han havde sagt disse ord, svulmede 
hans hjerte, og han sank atter om af glæde; og dronningen sank ligeledes sammen, overvældet af 
Ånden. 
 
19:14 Og da Ammon ifølge sine bønner så Herrens ånd udgydt over sine brødre, lamaniterne, som 
havde været årsag til så stor sorg blandt nephiterne eller blandt hele Guds folk på grund af deres 
ugudelighed og deres traditioner, faldt han på knæ og begyndte at udøse sin sjæl i bøn og taksigelse til 
Gud for, hvad han havde gjort for hans brødre, og han blev ligeledes overvældet af glæde, og således var 
de alle tre sunket sammen på jorden. 
 
19:15 Og da nu kongens tjenere så, at de var faldet om, begyndte de også at råbe til Gud; thi Herrens 
frygt var ligeledes kommet over dem; thi det var dem, som havde stået for kongen og vidnet for ham om 
Ammons store magt. 
 
19:16 Og de påkaldte Herrens navn af al kraft, indtil de alle var faldet om på jorden med undtagelse af 
een af de lamanitiske kvinder, hvis navn var Abis; hun havde været omvendt til Herren i mange år på 
grund af et mærkeligt syn, hendes fader havde haft. 
 
19:17 Og selv om hun således havde været omvendt til Herren, havde hun dog aldrig gjort det kendt; 
men da hun så, at alle Lamonis tjenere var faldet om og ligeledes hendes herskerinde, dronningen, og at 
kongen og Ammon lå udstrakt på jorden, vidste hun, at det var Guds magt; og eftersom hun antog, at når 
det blev kendt for folket, hvad der var hændt blandt dem, og når de så dette syn, ville de komme til at tro 
på Guds magt, løb hun fra hus til hus og fortalte folk det. 
 
19:18 Og de begyndte at samles i kongens hus.  Og der kom mange; og til deres store forundring så de 
kongen og dronningen ligge udstrakt på jorden, og de lå alle, som om de var døde; og de så også 
Ammon, og han var nephit. 
 
19:19 Og folket begyndte at knurre indbyrdes; nogle sagde, at det var en stor ulykke, der var kommet 
over dem eller over kongen og hans hus, fordi han havde tilladt nephiten at blive i landet. 
 
19:20 Men andre irettesatte dem og sagde:  Kongen har bragt denne ulykke over sit eget hus, fordi han 
dræbte sine tjenere, hvis flokke var blevet spredt ved Sebus's vande. 
 
19:21 Og de blev også irettesat af de mænd, som havde stået ved Sebus's vande og spredt flokkene, 
som tilhørte kongen; thi de var vrede på Ammon på grund af det antal af deres brødre, som han havde 
dræbt ved Sebus's vande, medens han forsvarede kongens flokke. 
 
19:22 Og en af dem, hvis broder var blevet dræbt af Ammon med sværdet, var umådelig vred på 
Ammon, og han drog sit sværd og trådte frem for at lade det falde på Ammon og dræbe ham; men da han 
løftede sværdet for at dræbe ham, faldt han død om. 
 
19:23 Og vi ser nu, at Ammon ikke kunne dræbes; thi Herren havde sagt til hans fader Mosiah:  Jeg vil 
skåne ham, og det skal ske ham i overensstemmelse med din tro; derfor overgav Mosiah ham til Herren. 
 



19:24 Og da mængder så, at den mand, der havde løftet sværdet for at dræbe Ammon, var faldet død 
om, kom der frygt over dem alle, og de vovede ikke at række hånden ud for at røre ham eller nogen af 
dem, der var faldet; og de begyndte atter indbyrdes at forbavses over, hvad grunden var til denne store 
magt, eller hvad alt dette kunne betyde. 
 
19:25 Og der fandtes mange mellem dem, som sagde, at Ammon var den store ånd, og andre sagde, at 
han var sendt af den store ånd. 
 
19:26 Men andre irettesatte dem idet de sagde, at han var et uhyre, der var blevet sendt af nephiterne 
for at plage dem. 
 
19:27 Og der fandtes nogle, som sagde, at Ammon var sendt af den store ånd for at plage dem på 
grund af deres misgerninger, og at det var den store ånd, som altid havde været med nephiterne, og som 
altid havde udfriet dem af deres hænder; og de sagde, at det var den store ånd, der havde ombragt så 
mange af deres brødre, lamaniterne. 
 
19:28 Og den indbyrdes strid begyndte således at blive meget heftig.  Og medens de således kivedes, 
kom den tjenestekvinde, på hvis foranledning mængden havde samlet sig; og da hun så den splid, der 
var blandt mængden, blev hun meget bedrøvet, og hun græd. 
 
19:29 Og hun gik hen og tog dronningen ved hånden, for at hun muligvis kunne rejse hende op; og så 
snart hun rørte ved hendes hånd, rejste hun sig op og stod på benene, og hun råbte med høj røst og 
sagde:  O, velsignede Jesus, som har reddet mig fra et gyseligt helvede!  O, velsignede Gud, vær 
barmhjertig mod dette folk! 
 
19:30 Og da hun havde sagt det, slog hun hænderne sammen, thi hun var fuld af glæde og talte mange 
ord, som ikke blev forstået; og da hun havde gjort det, tog hun kong Lamoni ved hånden, og han rejste 
sig op og stod på benene. 
 
19:31 Og da han så uenigheden mellem folket, gik han straks frem og begyndte at irettesætte dem og 
lære dem de ord, som han havde hørt af Ammons mund, og alle, der hørte hans ord, troede og blev 
omvendt til Herren. 
 
19:32 Men der var mange mellem dem, som ikke ville høre hans ord, og derfor gik de deres vej. 
 
19:33 Og da Ammon stod op, talte han også til dem, og det gjorde alle Lamonis tjenere også, og de 
forkyndte alle det selvsamme for folket:  at deres hjerter var blevet forandret, så de ikke mere ønskede at 
gøre ondt. 
 
19:34 Og mange erklærede for folket, at de havde set engle og havde talt med dem, og at de havde 
fortalt dem om Gud og hans retfærdighed. 
 
19:35 Og mange troede på deres ord; og så mange, som troede, blev døbt; og det blev et retfærdigt 
folk, og de oprettede en menighed blandt sig. 
 
19:36 Og på denne måde begyndte Herrens værk blandt lamaniterne, og således begyndte Herren at 
udgyde sin ånd over dem; og vi ser, at hans arm er udstrakt til alle mennesker, som vil omvende sig og 
tro på hans navn. 
 

Kapitel 20 
 
20:1 Og da de havde oprettet en menighed dér i landet, ønskede kong Lamoni, at Ammon skulle gå 
med ham til Nephis land, så han kunne forestille ham for faderen. 
 



20:2 Og Herrens røst kom til Ammon og sagde:  Du skal ikke drage op til Nephis land, thi kongen vil 
stræbe dig efter livet, men du skal tage til Middonis land, thi din broder Aaron og ligeledes Muloki og 
Ammah er i fængsel. 
 
20:3 Og da Ammon havde hørt dette, sagde han til Lamoni:  Min broder og mine medbrødre er i 
fængsel i Middoni, og jeg drager derhen for at udfri dem. 
 
20:4 Og Lamoni sagde til Ammon:  Jeg ved, at du iHerrens styrke kan gøre alle ting; men jeg vil gå 
med dig til Middonis land; thi kongen i Middonis land, hvis navn er Antiomno er en ven af mig; derfor vil 
jeg gå med til Middonis land og indsmigre mig hos kongen i landet, og han vil da sætte dine brødre på fri 
fod.  Og Lamoni sagde til ham:  Hvem sagde dig, at dine brødre var i fængsel? 
 
20:5 Og Ammon sagde til ham:  Ingen uden Gud har sagt mig det, og han sagde til mig:  Gå hen og 
udfri dine brødre, thi de er i fængsel i Middonis land. 
 
20:6 Og da Lamoni nu havde hørt dette, befalede han sine tjenere at gøre hans heste og vogne rede. 
 
20:7 Og han sagde til Ammon:  Kom, jeg vi gå med dig til Middonis land, og dér vil jeg tale med 
kongen om at løslade dine brødre af fængselet. 
 
20:8 Og medens Ammon og Lamoni var på vej derhen, mødte de Lamonis fader, som var konge over 
hele landet. 
 
20:9 Og Lamonis fader sagde til ham:  Hvorfor kom I ikke til gæstebudet på den store dag, da jeg 
lavede en fest for mine sønner og mit folk? 
 
20:10 Og han sagde også:  Hvor går du hen med denne nephit, som er barn af en løgner? 
 
20:11 Og Lamoni fortalte ham, hvor han skulle hen, thi han frygtede for at fortørne ham. 
 
20:12 Og han fortalte ham også hele grunden til, at han blev i sit eget rige og ikke kom til sin fader til 
gæstebudet, som han havde beredt. 
 
20:13 Og da Lamoni havde fortalt ham alle disse ting, da blev hans fader til hans store forundring vred 
på ham og sagde:  Lamoni, du vil udfri disse nephiter som er sønner af en løgner.  Han udplyndrede vore 
fædre, og nu er hans børn også kommet blandt os, for at de ved list og løgn kan bedrage os, så de atter 
kan røve vore ejendele fra os. 
 
20:14 Og Lamonis fader befalede ham at dræbe Ammon med sværdet.  Og han befalede ham også til 
ikke at drage ind i Middonis land; men at han skulle vende tilbage med ham til Ishmaels land. 
 
20:15 Men Lamoni sagde til ham:  Jeg vil ikke dræbe Ammon, og jeg vil heller ikke vende tilbage til 
Ishmaels land; men jeg går til Middonis land for at befri Ammons brødre; thi jeg ved, at de er retfærdige 
og den sande Guds hellige profeter. 
 
20:16 Og da hans fader hørte disse ord, blev han vred på ham, og han drog sværdet for at slå ham til 
jorden. 
 
20:17 Men Ammon stod frem og sagde til ham:  Du skal ikke dræbe din søn; trods alt var det bedre, at 
han faldt, end at du skulle falde, thi han har omvendt sig fra sine synder; men dersom du nu faldt i vrede, 
kunne din sjæl ikke frelses. 
 
20:18 Og atter, det er nødvendigt, at du skåner din søn; thi dersom du skulle dræbe ham, som er en 
uskyldig mand, da ville hans blod råbe fra jorden til Herren, hans Gud, om hævn over dig; og du ville 
måske få din sjæl til at gå fortabt. 
 



20:19 Og da nu Ammon havde sagt disse ord til ham, svarede han ham og sagde:  Jeg ved, at dersom 
jeg skulle dræbe min søn, ville jeg udgyde uskyldigt blod, thi det er dig, der har søgt at fordærve ham. 
 
20:20 Og han strakte hånden ud for at slå Ammon ihjel.  Men Ammon afværgede hans hug og slog 
hans arm, så han ikke kunne bruge den. 
 
20:21 Og da nu kongen så, at Ammon kunne dræbe ham, begyndte han at bede Ammon om at skåne 
hans liv. 
 
20:22 Men Ammon hævede sværdet og sagde til ham:  Jeg vil dræbe dig, dersom du ikke lover mig, at 
mine brødre må komme ud af fængselet. 
 
20:23 Da nu kongen var bange for at miste livet, sagde han:  Hvis du vil skåne mig, vil jeg skænke dig, 
hvad end du begærer, ja, indtil det halve af riget. 
 
20:24 Og da nu Ammon så, at han havde påvirket den gamle konge efter sit ønske, sagde han til ham:  
Dersom du vil tilstede, at mine brødre bliver sat på fri fod, og at Lamoni beholder sit rige, og du ikke er 
fortørnet på ham, men giver ham lov til i alt at handle efter egen vilje og behag, da vil jeg skåne dig, ellers 
vil jeg slå dig til jorden. 
 
20:25 Og da Ammon havde sagt disse ord, begyndte kongen at glæde sig over, at hans liv blev skånet. 
 
20:26 Og da han så, at Ammon ikke ønskede at dræbe ham og så, hvor stor kærlighed han nærede for 
hans søn Lamoni, blev han meget forundret og sagde:  Da det er alt, hvad du har begæret, at jeg skulle 
løslade dine brødre og lade min søn Lamoni beholde sit rige, da vil jeg love dig, at min søn må beholde 
sit rige fra nu af og til evig tid, og jeg vil ikke mere regere over ham. 
 
20:27 Og jeg vil også give dig lov til at få dine brødre sat på fri fod, og du og dine brødre må komme til 
mig i mit rige; thi jeg ønsker i høj grad at se dig.  Thi kongen var højst forundret over de ord, han havde 
talt og over de ord, som hans søn Lamoni havde talt; derfor var han ivrig efter at lære dem at kende. 
 
20:28 Og Ammon og Lamoni fortsatte deres rejse til Middonis land.  Og Lamoni kom i gunst hos landets 
konge, og derfor blev Ammons brødre løsladt. 
 
20:29 Og da Ammon mødte dem, blev han meget bedrøvet, thi de var nøgne, og deres hud var meget 
ilde tilredt, da de havde været bundet med stærke reb.  Og de havde også gennemgået sult, tørst og alle 
slags lidelser; men trods alt var de tålmodige i alle deres trængsler. 
 
20:30 Og som det skete, blev det deres lod at falde i hænderne på et mere forhærdet og hårdnakket 
folk, der ikke ville lytte til deres ord, og folket havde kastet dem ud og slået dem og drevet dem fra hus til 
hus og fra sted til sted, lige til de var kommet til Middonis land; og dér blev de pågrebet og kastet i 
fængsel og bundet med stærke reb, og de holdtes indespærret i mange dage og blev nu befriet af Lamoni 
og Ammon. 
 
En beretning om Aarons og Mulokis og deres brødres forkyndelse for lamaniterne.  Omfattende kapitlerne 
21--26 inklusive. 
 

Kapitel 21 
 
21:1 Da Ammon og hans brødre skiltes ved grænsen til lamaniternes land, begav Aaron sig på vej til 
det land, som af lamaniterne kaldtes Jerusalem efter deres fædres fødeland, og det var langt borte ved 
grænserne af Mormons land. 
 
21:2 Og lamaniterne og amalekiterne og Amulons folk havde bygget en stor by, som kaldtes 
Jerusalem. 
 



21:3 Og lamaniterne selv var tilstrækkelig forhærdede, men amalekiterne og amuloniterne var endnu 
hårdere, og derfor fik de lamaniterne til at forhærde hjertet, for at de kunne tiltage i ugudelighed og i 
vederstyggelighed. 
 
21:4 Og Aaron kom til Jerusalems by og begyndte først at prædike for amalekiterne.  Og han begyndte 
at prædike for dem i deres synagoger; thi de havde bygget synagoger efter Nehors orden, da mange af 
amalekiterne og amuloniterne tilhørte Nehors orden. 
 
21:5 Da Aaron derfor kom ind i en af deres synagoger for at prædike for folket, og medens han talte til 
dem, da stod der en amalekit op og begyndte at trættes med ham, idet han sagde:  Hvad er det, du har 
vidnet om?  Har du set en engel?  Hvorfor viser der sig ikke engle for os?  Er dette folk ikke lige så godt 
som dit folk? 
 
21:6 Du siger også, at dersom vi ikke omvender os, skal vi omkomme.  Hvordan kender du vore 
hjerters tanker og hensigter.  Hvorledes kan du vide, at vi trænger til at omvende os?  Hvordan kan du 
vide, at vi ikke er et retfærdigt folk?  Se, vi har bygget helligdomme, og vi samles for at dyrke Gud.  Vi 
tror, at Gud vil frelse alle mennesker. 
 
21:7 Og Aaron sagde til ham:  Tror du, at Guds Søn skal komme for at forløse menneskene fra deres 
synder? 
 
21:8 Og manden sagde til ham:  Vi tror ikke, at du ved noget sådant.  Vi tror ikke på disse tåbelige 
overleveringer.  Vi tror ikke, du ved noget om tilkommende ting, og vi tror heller ikke, at dine fædre eller 
vore fædre kendte noget til det, de talte om det tilkommende. 
 
21:9 Og Aaron begyndte at udlægge skrifterne for dem angæende Kristi komme og om de dødes 
opstandelse, og at der ikke kunne være nogen forløsning for menneskene uden gennem Kristi død og 
lidelser og forsoningen ved hans blod. 
 
21:10 Og da han begyndte at vorklare disse ting for dem, blev de vrede på ham og begyndte at spotte 
ham; og de ville ikke høre de ord, han talte. 
 
21:11 Da han derfor så, at de ikke ville høre hans ord, gik han ud af synagogen og kom til en by, som 
hed Ani-Anti, og dér fandt han, at Muloki og Ammah og hans brødre prædikede ordet for dem.  Og de 
stred med mange om ordet. 
 
21:12 Og de så, at folket forhærdede deres hjerter; derfor drog de bort og kom over til Middonis land.  
Og de prædikede ordet for mange, og nogle få troede de ord, de forkyndte. 
 
21:13 Men Aaron og en del af hans brødre blev grebet og kastet i fængsel, og de øvrige flygtede ud af 
Middonis land til egnene rundt omkring. 
 
21:14 Og de, der blev kastet i fængsel, led meget, og de blev befriet af Lamoni og Ammon og fik føde 
og klæder. 
 
21:15 Og de gik atter omkring for at forkynde ordet; og på denne måde blev de første gang udfiret af 
fængselet, og således havde de lidt. 
 
21:16 Og de gik derhen, hvor de blev ledt af Herrens ånd og prædikede Guds ord i alle amalekiternes 
synagoger og i alle lamaniternes forsamlinger, hvortil de kunne få adgang. 
 
21:17 Og Herren gebyndte at velsigne dem, så de bragte mange til kundskab om sandheden; ja, de 
overbeviste mange om deres synder og om deres fædres overleveringer, som ikke var rigtige. 
 
21:18 Og Ammon og Lamoni vendte tilbage fra Middonis land til Ishmaels land, som var deres arveland. 
 



21:19 Og kong Lamoni ville ikke have, at Ammon skulle tjene ham eller være hans tjener. 
 
21:20 Men han lod bygge synagoger i Ishmaels land, og han lod sit folk eller det folk, som han regerede 
over, samles. 
 
21:21 Og han glædede sig over dem, og han lærte dem mange ting.  Og han erklærede også overfor 
dem, at de var hans undersåtter, og at de var et frit folk, fri for kongens, hans faders, undertrykkelse, da 
hans fader havde givet ham lov til at regere over folket i Ishmaels land og landet deromkring. 
 
21:22 Og han erklærede ligeledes overfor dem, at det stod dem frit for at dyrke Herren, deres Gud, som 
de ville, hvor som helst de var, såfremt det var i landet, som kong Lamoni regerede over. 
 
21:23 Og Ammon prædikede for Lamonis folk.  Og han underviste dem i alt, hvad der henhører til 
retfærdighed.  Og han formanede dem daglig med al flid; og de gav agt på hans ord og var ivrige efter at 
holde Guds bud. 
 

Kapitel 22 
 
22:1 Og medens Ammon således uafbrudt underviste Lamonis folk, vil vi vende tilgbage til beretningen 
om Aaron og hans brødre; thi efter at denne drog bort fra Middonis land, blev han af Ånden ledet til 
Nephis land, ja, til kongens hus, som regerede over hele landet, undtagen Ishmaels land, og det var 
Lamonis fader. 
 
22:2 Og han gik ind i kongens slot med sine brødre, bøjede sig for kongen og sagde til ham:  O, 
konge, vi er Ammons brødre, som du har udfriet af fængselet. 
 
22:3 Og dersom du nu, o konge, vil skåne vort liv, vil vi være dine tjenere.  Og kongen sagde til dem:  
Stå op, thi jeg vil skænke jer livet, og jeg vil ikke have, at I skal være mine tjenere, men jeg vil, at I skal 
undervise mig, thi jeg har været noget foruroliget i sindet på grund af jeres broder Ammons højmodighed 
og hans ædle ord; og jeg ønsker at vide grunden til, at han ikke kom sammen med jer fra Middoni. 
 
22:4 Og Aaron sagde til kongen:  Herrens ånd har kaldt ham i en anden retning; han er taget til 
Ishmaels land for at undervise Lamonis folk. 
 
22:5 Og kongen sagde til dem:  Hvad betyder det, I har sagt angående Herrens ånd?  Det er det, der 
foruroliger mig. 
 
22:6 Og hvad betyder det, som Ammon sagde -- Dersom I vil omvende jer, skal I blive frelst; men 
dersom I ikke vil omvende jer, skal I blive forkastet på den yderste dag? 
 
22:7 Og Aaron svarede ham og sagde:  Tror du, at der er en Gud?  Og kongen sagde:  Jeg ved at 
amalekiterne siger, at der er en Gud, og jeg har givet dem lov til at bygge helligdomme, så de kan 
forsamles og tilbede ham.  Og dersom du nu siger, at der er en Gud, så vil jeg tro det. 
 
22:8 Og da nu Aaron hørte det, begyndte han at glædes i hjertet, og han sagde:  Så vist som du lever, 
o konge, er der en Gud. 
 
22:9 Og kongen sagde:  Er Gud den store ånd, som førte vore fædre ud af Jerusalems land? 
 
22:10 Og Aaron sagde til ham:  Ja, han er den store ånd, og han skabte alle ting, både i himlen og på 
jorden.  Tror du det? 
 
22:11 Og han sagde:  Ja, jeg tror, at den store ånd skabte alle ting, og jeg ønsker, at du vil forkynde mig 
alle disse ting, og jeg vil tro dine ord. 
 



22:12 Og da Aaron så, at kongen ville tro hans ord, begyndte han at læse skrifterne for kongen fra 
Adams skabelse -- hvorledes Gud skabte mennesket efter sit billede, og at Gud gav ham befalinger, og at 
mennesket faldt på grund af overtrædelse. 
 
22:13 Og Aaron udlagde skrifterne for ham fra Adams skabelse og skildrede for ham menneskets fald 
og dets kødelige tilstand og ligeledes forløsningsplanen, som var beredt ved Kristus fra verdens 
begyndelse for alle, som vil tro på hans navn. 
 
22:14 Og efter at mennesket var faldet, kunne det ikke tilregne sig selv nogen fortjeneste, men Kristi 
lidelse og død forsoner for menneskenes synder ved tro, omvendelse og lydighed mod Guds bud; og han 
bryder dødens bånd, så graven ikke skal have nogen sejr, og dødens brod skal blive upslugt i håbet om 
herlighed.  Og Aaron forklarede alle disse ting for kongen. 
 
22:15 Og efter at Aaron havde forklaret disse ting for ham, sagde kongen:  Hvad skal jeg gøre for at få 
det evige liv, som du har talt om?  Ja, hvad skal jeg gøre for at blive født af Gud, få denne syndige ånd 
udryddet af mit bryst og modtage hans Ånd, så jeg må blive fuld af glæde og ikke blive forkastet på den 
yderste dag?  Se, sagde han, jeg vil ofre alt, hvad jeg ejer, ja, jeg vil forsage mit rige, så jeg kan få denne 
store glæde. 
 
22:16 Men Aaron sagde til ham:  Dersom du ønsker det, og du vil bøje dig for Gud, ja, dersom du vil 
omvende dig fra alle dine synder og bøje dig for Gud og påkalde hans navn i tro, forvisset om, at du skal 
få, da skal du få det håb, du ønsker. 
 
22:17 Og da Aaron havde sagt disse ord, knælede kongen ned for Herren, ja, han kastede sig på jorden 
og råbte med høj røst og sagde: 
 
22:18 O, Gud, Aaron har sagt mig, at der er en Gud; og dersom der er en Gud, og du er denne Gud, vil 
du da give dig tilkende for mig, og jeg vil aflægge alle mine synder for at kende dig og for at kunne blive 
oprejst fra de døde og blive frelst på den yderste dag.  Og da nu kongen havde sagt disse ord, 
overvældedes han, som om han var død. 
 
22:19 Og hans tjenere løb hen og fortalte dronningen alt, hvad der var sket med kongen.  Og hun kom 
ind til kongen; og da hun så ham ligge, som om han var død og så Aaron og hans brødre stå, som om de 
havde været årsagen til hans fald, blev hun vred på dem og befalede sine tjenere eller rettere kongens 
tjenere, at de skulle gribe dem og slå dem ihjel. 
 
22:20 Men da tjenerne havde set årsagen til kongens fald, turde de ikke lægge hånd på Aaron og hans 
brødre; og de talte til dronningen og sagde:  Hvorfor befaler du os at dræbe disse mænd, når en af dem 
er mægtigere end os alle?  Vi ville derfor falde for dem. 
 
 
22:21 Og da dronningen så tjenernes frygt, begyndte hun også at blive meget bange for, at en ulykke 
skulle ramme hende.  Og hun befalede sine tjenere, at de skulle gå og kalde på folket, for at de kunne 
dræbe Aaron og hans brødre. 
 
22:22 Men da Aaron så dronningens beslutning, og da han også kendte folkets hårdhjertethed, frygtede 
han for, at der skulle samle sig en stor skare, og at der ville opstå strid og urolighed mellem dem; derfor 
rakte han hånden ud og rejste kongen fra jorden og sagde til ham:  Stå op!  og han stod på benene og fik 
sine kræfter tilbage. 
 
22:23 Og dette blev gjort i overværelse af dronningen og mange tjenere.  Og da de så det, undrede de 
sig meget og begyndte at frygte.  Og kongen stod frem og begyndte at belære dem.  Og han talte til dem, 
så hele hans hus blev omvendt til Herren. 
 
22:24 Og på dronningens befaling var der samlet en skare, og der opstod en del uro mellem dem på 
grund af Aaron og hans brødre. 



 
22:25 Men kongen stod frem blandt dem og talte til dem.  Og de blev tilfredsstillet angående Aaron og 
dem, som var med ham. 
 
22:26 Og da kongen så, at folket var blevet stillet tilfreds, lod han Aaron og hans brødre stå frem blandt 
mængden for at prædike ordet for dem. 
 
22:27 Og kongen sendte en proklamation ud til hele landet og til hele folket, som var i hele hans land, i 
alle egnene rundt omkring, som nåede lige til havet mod øst og mod vest og var skilt fra Zarahemlas land 
ved en smal ørken, som strakte sig fra havet mod øst til havet mod vest og rundt omkring ved kysten og 
grænsen af ørkenen mod nord og ørkenen ved Zarahemlas land gennem Mantis grænser til floden Sidon 
i retning fra øst til vest; og således var lamaniterne og nephiterne adskilt. 
 
22:28 Og den del af lamaniterne, som var mest lade, opholdt sig i ørkenen og boede i telte; og de var 
spredt gennem ørkenen mod vest i Nephis land, ja, og ligeledes vest for Zarahemlas land på grænserne 
til havet og mod vest i Nephis land, på det sted, hvor deres fædre først boede, og som således grænsede 
til havet. 
 
22:29 Og der var ligeledes mange lamaniter mod øst ved havet, hvor nephiterne havde drevet dem hen.  
Og således var nephiterne næsten omringet af lamaniterne; men alligvele havde nephiterne sat sig i 
besiddelse af alle de nordlige dele af landet, som grænsede mod ørkenen ved udspringet af floden Sidon 
fra øst til vest rundt omkring på ørkensiden mod nord, lige til de kom til det land, somd e kaldte 
Overflødigheden. 
 
22:30 Og det grænsede op til landet, som de kaldte Ødelæggelsen, fordi det var så langt mod nord, at 
det strakte sig ind i det land, som havde været beboet af et folk, der var blevet udryddet, og hvis ben vi 
har omtalt, det land, som blev opdaget af Zarahemlas folk, og det var stedet, hvor de først landede. 
 
22:31 Og de kom derfra ind i den sydlige ørken.  Og landet mod nord blev kaldt Ødelæggelsen, og 
landet mod syd Overflødigheden; det var den ørken, der var fuld af alle slags vilde dyr, hvoraf en del var 
kommet fra landet mod nord efter føde. 
 
22:32 Og det var blot halvanden dagsrejse for en nephit fra det østlige til det vestlige hav, på grænsen 
mellem Overflødighedens og Ødelæggelsens land; og således var Nephis land og Zarahemlas land 
næsten omringet af vand, thi der var en smal landtunge mellem det nordlige og det sydlige land. 
 
22:33 Og nephiterne havde beboet Overflødighedens land lige fra det østlige til det vestlige hav, og 
således havde nephiterne i deres visdom med deres vagter og hærskarer indesluttet lamaniterne i syd, så 
de ikke skulle vinde mere fodfæste i nord og ikke overløbe det nordlige land. 
 
22:34 Og derfor kunne lamaniterne ikke besidde noget uden i Nephis land og i ørkenen deromkring.  
Dette var nephiternes visdom, thi medens lamaniterne var deres fjender, behøvede de nu ikke at plages 
af dem på alle sider, og de kunne også have et land, som de kunne flygte til, dersom de ønskede det. 
 
22:35 Og efter nu at have sagt dette vender jeg atter tilbage til beretningen om Ammon og Aaron, 
Omner og Himni og deres brødre. 
 

Kapitel 23 
 
23:1 Og nu lod lamaniternes konge udsende en bekendtgørelse om, at de ikke skulle lægge hånd på 
Ammon, Aaron, Omner eller Himni og heller ikke på nogen af deres brødre, som skulle gå ud og prædike 
Guds ord, i hvilken del af landet de end kom. 
 
23:2 Ja, han udstedte en befaling til hele folket, at de ikke måtte lægge hånd på dem for at binde dem 
eller kaste dem i fængsel; de måtte heller ikke spytte på dem eller slå dem eller kaste dem ud af 



synagogerne eller hudstryge dem, og de måtte heller ikke stene dem; men de skulle have fri adgang til 
deres huse og deres templer og helligdomme. 
 
23:3 Og således kunne de gå omkring og prædike ordet, som de ville; thi kongen og hele hans hus var 
blevet omvendt til Herren; derfor udstedte han denne proklamation til folket i hele landet, for at Guds ord 
ikke skulle møde nogen hindring, men at det måtte få fremgang overalt i hele landet, så hans folk måtte 
blive overbevist om deres fædres ugudelige traditioner og overleveringer, og at de måtte blive overbevist 
om, at de alle var brødre, og at de ikke burde myrde eller plyndre eller stjæle eller bedrive hor eller begå 
nogen form for ugudelighed. 
 
23:4 Og da kongen nu havde udstedt denne bekendtgørelse, gik Aaron og hans brødre fra by til by og 
fra det ene bedehus til det andet, idet de oprettede menigheder og indviede præster og lærere overalt i 
landet blandt lamaniterne til at prædike og undervise om Guds ord mellem dem; og på denne måde 
begyndte de at få stor fremgang. 
 
23:5 Og tusinder blev bragt til kundskab om Herren, ja, tusinder kom til at tro på nephiternes 
overleveringer, og de blev belært om de optegnelser og profetier, som var gået i arv lige til nærværende 
tid. 
 
23:6 Og så vist som Herren lever, og så vist som mange troede og kom til kundskab om sandheden 
ved Ammon og hans brødres forkyndelse i overensstemmelse med åbenbaringens og profetiens ånd og 
Guds kraft, der udførte undergerninger hos dem, ja, jeg siger jer, så vist som Herren lever, faldt så mange 
af lamaniterne, som troede på deres forkyndelse og blev omvendt til Herren, aldrig fra troen. 
 
23:7 Thi de blev et retfærdigt folk; de nedlagde oprørsvåbnene, så de ikke mere stred mod Gud og 
heller ikke mod nogen af deres brødre. 
 
23:8 Og det er dem, der blev omvendt til Herren: 
 
23:9 Det lamanitiske folk, der var i Ishmaels land, 
 
23:10 og ligeledes det lamanitiske folk, som var i Middonis land, 
 
23:11 og det lamanitiske folk, der var i Nephis by, 
 
23:12 og ligeledes det lamanitiske folk, som var i Shiloms land og i Shemlons land og i byerne Lemuel 
og Shimnilom. 
 
23:13 Og det er navnene på de lamanitiske byer, som blev omvendt til Herren, og det er dem, der 
nedlagde oprørsvåbnene, ja, alle deres krigsvåben, og de var alle lamaniter. 
 
23:14 Men amalekiterne blev ikke omvendt med undtagelse af een eneste, og heller ikke nogen af 
amuloniterne, men de forhærdede hjerterne og ligeledes lamaniternes hjerter i den del af landet, hvor de 
boede, ja i alle deres byer og landsbyer. 
 
23:15 Derfor har vi nævnt alle lamaniternes byer, hvor de angrede deres synder og kom til sandhedens 
erkendelse og omvendte sig. 
 
23:16 Og nu ønskede kongen og de, der var blevet omvendt, at få et navn, hvorved de kunne skelnes 
fra deres brødre; derfor rådførte kongen sig med Aaron og mange af deres præster angående navnet, 
som de ville påtage sig for at kunne blive skilt ud fra de andre. 
 
23:17 Og de tog navnet Anti-Nephi-Lehi; og de blev kaldt ved det navn og kaldtes ikke mere lamaniter. 
 
23:18 Og de begyndte at blive et meget flittigt folk og var hjælpsomme og venlige mod nephiterne; 
derfor trådte de i forbindelse med dem, og Guds forbandelse fulgte dem ikke mere. 



 
Kapitel 24 

 
24:1 Og det skete, at amalekiterne og amuloniterne og lamaniterne, som var i Amulons land og i 
Helams land og i Jerusalems land og i hele landet rundt omkring, som ikke var blevet omvendt og ikke 
havde påtaget sig navnet Anti-Nephi-Lehi, blev opægget af amalekiterne og amuloniterne til vrede mod 
deres brødre. 
 
24:2 Og de nærede stærkt had mod dem, ja så meget, at de begyndte at gøre oprør mod deres konge 
og ikke ville have ham mere som konge, og de greb til våben mod Anti-Nephi-Lehis folk. 
 
24:3 Og kongen overdrog riget til sin søn, og han gav ham navnet Anti-Nephi-Lehi. 
 
24:4 Og kongen døde samme år, som lamaniterne begyndte at træffe forberedelser til krig mod Guds 
folk. 
 
24:5 Da nu Ammon og hans brødre og alle, der var kommet med ham, så lamaniternes forberedelser 
til at udrydde deres brødre, kom de til Midians land, og dér traf Ammon alle sine brødre; og derfra kom de 
til Ishmaels land for at kunne rådslå med Lamoni og med hans broder Anti-Nephi-Lehi om, hvad de skulle 
gøre for at forsvare sig mod lamaniterne. 
 
24:6 Og der fandtes ikke en eneste sjæl mellem alle de mennesker, der var blevet omvendt til Herren, 
som ville gribe til våben mod deres brødre; nej, de ville end ikke træffe nogen forberedelse til krig; og selv 
deres konge befalede dem også til ikke at gøre det. 
 
24:7 Og her er de ord, han sagde til folket angående denne sag:  Mit elskede folk, jeg takker min Gud, 
ja, vor store Gud, fordi han i sin godhed har sendt disse vore brødre, nephiterne, til os for at prædike for 
os og overbevise os om vore ugudelige fædres traditioner. 
 
24:8 Og jeg takker min store Gud, fordi han har givet os en del af sin Ånd til at blødgøre vore hjerter, 
så at vi er trådt i forbindelse med disse vore brødre, nephiterne. 
 
24:9 Og jeg takker også min Gud, fordi vi gennem denne forbindelse er blevet overbevist om vore 
synder og om de mange mord, som vi har begået. 
 
24:10 og ligeledes takker jeg min Gud, ja min store Gud, fordi han har givet os lejlighed til at omvende 
os fra disse ting, og fordi han har tilgivet os disse vore mange synder og mord, som vi har begået, og 
borttaget skylden fra vore hjerter gennem sin Søns fortjeneste. 
 
24:11 Mine brødre, eftersom det var alt, hvad vi kunne gøre -- da vi var de mest fortabte af alle 
mennesker -- at omvende os fra alle vore synder og de mange mord, som vi har begået og få Gud til at 
borttage dem fra vore hjerter, thi det var alt, hvad vi kunne gøre, at omvende os tilbørligt for Gud, så han 
ville borttage vor skamplet. 
 
24:12 Da Gud, mine elskede brødre, nu har borttaget vor skamplet og vore sværd er blevet blanke, så 
lad os ikke mere besudle vore sværd med vore brødres blod. 
 
24:13 Jeg siger jer, lad os tilbageholde vort sværd, så det ikke bliver besudlet med vore brødres blod; 
thi dersom vi igen skulle besmitte vore sværd, kan de måske ikke mere blive renset i vor store Guds Søns 
blod, der skal udgydes til forsoning for vore synder. 
 
24:14 Og den store Gud har været os nådig og kundgjort os dette, så vi ikke skulle omkomme; ja, han 
har forud kundgjort os disse ting, fordi han elsker vore sjæle ligeså højt, som han elsker vore børn; derfor 
sender han i sin nåde engle til os, for at forløsningsplanen må blive kundgjort for os så vel som for 
kommende slægter. 
 



24:15 O, hvor nådig er ikke vor Gud!  Og eftersom det har været alt, hvad vi kunne gøre, at få vor 
skamplet borttaget fra os og vore sværd gjort blanke, lad os da gemme dem, så de må holdes blanke 
som et vidnesbyrd for vor Gud på den yderste dag eller på den dag, da vi vil blive fremstillet for ham for at 
dømmes, at vi da ikke har besmittet vore sværd med vore brødres blod, siden han skænkede os sit ord 
og derved gjorde os rene. 
 
24:16 Mine brødre, dersom vore brødre søger at udrydde os, da vil vi gemme vore sværd, ja, vi vil 
endog grave dem dybt ned i jorden, så de må holdes rene til et vidnesbyrd på den yderste dag, at vi 
aldrig har brugt dem; og dersom vore brødre udrydder os, da vil vi blive taget op til vor Gud og blive frelst. 
 
24:17 Og da kongen var færdig med denne tale og hele folket var samlet, tog de deres sværd og alle de 
våben, der brugtes til udgydelse af menneskers blod og bravede dem dybt ned i jorden. 
 
24:18 Og det gjorde de, da de mente, det var et vidnesbyrd for Gud og for menneskene, at de aldrig 
mere ville bruge våben til at udgyde menneskers blod; og dette gjorde de ved løfte og pagt med Gud, at 
hellere end at udgyde deres brødres blod ville de ofre deres eget liv, og hellere end at berøve en broder 
noget ville de give ham, og hellere end at tilbringe tiden i lediggang ville de arbejde flittigt med hænderne. 
 
24:19 Og således ser vi, at da disse lamaniter var kommet til at tro og bragt til sandheds erkendelse, 
blev de standhaftige og ville hellere lide indtil døden end begå synd; og således ser vi, at de nedgravede 
deres fredsvåben, eller snarere, at de begravede krigsvåbnene for fredens skyld. 
 
24:20 Og deres brødre, lamaniterne, traf forberedelser til krig om kom til Nephis land i den hensigt at 
dræbe kongen og sætte en anden i hans sted og ligeledes udrydde Anti-Nephi-Lehis folk af landet. 
 
24:21 Og da folket nu så, at de kom, gik de ud for at møde dem og kastede sig ned for dem og 
begyndte at påkalde Herrens navn; og i den stilling lå de, da lamaniterne overfaldt dem og begyndte at 
dræbe dem med sværdet. 
 
24:22 Og således dræbte de et tusind og fem af dem uden at møde nogen modstand; og vi ved, at de 
er salige, thi de gik bort for at dvæle hos deres Gud. 
 
24:23 Og da lamaniterne nu så, at deres brødre ikke ville flygte for sværdet, og hverken vende sig til 
højre eller venstre, men blot ligge stille og lade sig slå ihjel, og endog priste Gud, medens de omkom ved 
sværdet -- 
 
24:24 da lamaniterne nu så dette, holdt de op med at dræbe dem; og der var mange, hvis hjerter 
bevægedes af medlidenhed med disse deres brødre, som var faldet for sværdet; thi de angrede det, de 
havde gjort. 
 
24:25 Og de kastede krigsvåbnenen fra sig, og de nægtede at tage dem op igen; thi de var plaget af 
samvittighedsnag for de mord, de havde begået; og de ydmygede sig ligesom deres brødre, idet de 
stolede på deres barmhjertighed, hvis arme var hævet for at dræbe dem. 
 
24:26 Og den dag var der flere end de, der var blevet dræbt, der forenede sig med Guds folk; og de, 
der var blevet slået ihjel, var retfærdige; derfor har vi ikke grund til at tvivle på, at de er salige. 
 
24:27 Og der blev ikke en eneste ugudelig slået ihjel mellem dem, men over et tusind kom til sandheds 
erkendelse; således ser vi, at Herren virker på mange måder for sit folks frelse. 
 
24:28 Størstedelen af lamaniterne, som dræbte så mange af deres brødre, var amalekiter og 
amuloniter, hvoraf de fleste tilhørte Nehors orden. 
 
24:29 Og der fandtes ingen amalekiter eller amuloniter eller nogen, som tilhørte Nehors ordenmellem 
dem, der forenede sig med Herrens folk, men de var virkelige efterkommere af Laman og Lemuel. 
 



24:30 Og således kan vi tydeligt se, at når et folk engang er blevet oplyst ved Guds ånd og har fået stor 
kendskab til det, der henhører til retfærdighed og derefter henfalder til synd og overtrædelse, bliver de 
mere forhærdet, og deres tilstand bliver således værre, end om de aldrig havde kendt disse ting. 
 

Kapitel 25 
 
25:1 Og nu blev disse lamaniter endnu mere vrede, fordi de havde slået deres brødre ihjel; derfor svor 
de hævn over nephiterne, og de forsøgte ikke mere denne gang at dræbe Anti-Nephi-Lehis folk. 
 
25:2 Men de samlede deres hærskarer og drog over grænsen ind i Zarahemlas land og overfaldt 
folket, som boede i Ammonihahs land og udryddede dem. 
 
25:3 Og derefter udkæmpede de flere slag med nephiterne, i hvilke de blev fordrevet og slået. 
 
25:4 Og blandt de lamaniter, der blev dræbt, var næsten alle Amulons og hans brødres efterkommere, 
der var Noas præster, og de blev dræbt af nephiterne. 
 
25:5 Og resten flygtede ind i den østlige ørken og tilrev sig magten og myndigheden over lamaniterne, 
og de tillod, at mange af lamaniterne blev ombragt på bålet for deres tros skyld. 
 
25:6 Thi efter at de havde lidt store tab og gennemgået mange lidelser, begyndte mange af dem at 
blive mindet am de ord, som Aaron og hans brødre havde prædiket for dem i deres land; derfor begyndte 
de at tvivle på deres fædres traditioner og at tro på Herren og at tro, at han havde givet nephiterne stor 
magt; og således blev mange af dem omvendt i ørkenen. 
 
25:7 Og disse anførere, som var tilbage af Amulons børn, befalede, at de skulle dræbes, ja, alle dem, 
der troede på disse ting. 
 
25:8 Og dette martyrium bevirkede, at mange af deres brødre vaktes til vrede, og der opstod splid i 
ørkenen; og lamaniterne begyndte at opsøge og dræbe Amulons og hans brødres efterkommere, og de 
flygtede ind i den østlige ørken. 
 
25:9 Og de er blevet jaget af lamaniterne indtil denne stund.  Således blev Abinadis ord opfyldt, som 
han talte om de præsters afkom, der lod ham lide døden på bålet. 
 
25:10 Thi han sagde til dem:  Hvad I vil gøre med mig, vil være et forbillede på det, som skal komme. 
 
25:11 Og Abinadi var den første, der led døden på bålet på grund af sin tro på Gud; og det er det, han 
mente med, at mange skulle lide døden på bålet, som han havde gjort. 
 
25:12 Og han sagde til Noas præster, at deres afkom skulle lade mange lide døden på samme måde, 
som han blev dræbt, og at de skulle blive spredt og slået ihjel som får uden hyrde, der jages og dræbes 
af vilde dyr; og disse ord blev nu bekræftet, thi de blev fordrevet af lamaniterne, og de blev efterstræbt og 
slået ihjel. 
 
25:13 Og da lamaniterne så, at de ikke kunne få magt over nephiterne, vendte de igen tilbage til deres 
eget land; og mange af dem kom over for at bosætte sig i Ishmaels land og i Nephis land og forenede sig 
med Guds folk, som var Anti-Nephi-Lehis folk. 
 
25:14 Og de nedgravede også deres krigsvåben, som deres brødre havde gjort, og de begyndte at blive 
et retfærdigt folk, og de vandrede på Herrens veje og holdt hans bud og anordninger. 
 
25:15 Ja, og de holdt Moseloven, thi det var nødvendigt, at de endnu skulle holde den, da den ikke var 
helt opfyldt.  Men uagtet Moseloven skuede de fremad til Kristi komme og betragtede Moseloven som et 
forbillede på hans tilkommelse og troede, at de måtte holde disse ydre skikke til det øjeblik, da han skulle 
åbenbares for dem. 



 
25:16 Dog antog de ikke, at frelse kom ved Moseloven, men den tjente til at styrke dem i deres tro på 
Kristus, og således bevarede de håbet om evig salighed ved tro, idet de stolede på profetiens ånd, som 
vidnede om disse tilkommende ting. 
 
25:17 Og Ammon, Aaron, Omner og Himni og deres brødre glædede sig nu overordentligt over den 
fremgang, de havde haft blandt lamaniterne, thi de så, at Herren havde hørt deres bønner, og at han 
ligeledes havde stadfæstet sit ord for dem i enhver henseende. 
 

Kapitel 26 
 
26:1 Og det er Ammons ord til sine brødre:  Mine brødre og mine medbrødre, jeg siger jer, hvor stor 
grund har vi ikke til at glæde os; thi kunne vi have forventet, da vi tog fra Zarahemlas land, at Gud ville 
have skænket os så store velsignelser? 
 
26:2 Og nu spørger jeg, hviike store velsignelser har han skænket os?  Kan I sige det? 
 
26:3 Jeg svarer for jer; thi vore brødre, lamaniterne, var i mørke, ja, i den mørkeste afgrund, men hvor 
mange af dem har ikke fået lov til at skue Guds forunderlige lys!  Og det er den velsignelse, der er blevet 
skænket os, at vi har været redskaber i Guds hånd til at udføre dette store værk. 
 
26:4 Se, tusinder af dem glæder sig og er blevet ført ind i Guds fold. 
 
26:5 Marken var moden, og salige er I, thi I brugte seglen og høstede af alle kræfter, ja, hele den 
ganske dag arbejdede I; og betragt nu antallet af jeres neg!  De skal samles ind iladerne, så de ikke bliver 
fordærvet. 
 
26:6 Ja, de skal ikke slås ned af uvejret på den yderste dag; ja, og de skal heller ikke rykkes op af 
hvirvelvindene; men når uvejret kommer, vil de blive samlet sammen på deres sted, så uvejret ikke kan 
skade dem, og de skal heller ikke føres af stærke vinde, hvor det behager fjenden at føre dem. 
 
26:7 Men de er i høstens Herres hænder, og de er hans, og han vil oprejse dem på den yderste dag. 
 
26:8 Velsignet være vor Guds navn!  Lad os synge til hans pris, ja, lad os takke hans hellige navn, thi 
han udøver retfærdighed evindelig. 
 
26:9 dersom vi ikke var kommet ud af Zarahemlas land, ville disse vore højt elskede brødre, som har 
elsket os så meget, endnu have været fyldt med had mod os, ja, de ville også have været fremmede for 
Gud. 
 
26:10 Og da Ammon havde sagt disse ord, irettesatte hans broder Aaron ham og sagde:  Ammon, jeg 
frygter for, at din glæde forleder dig til selvros. 
 
26:11 Men Ammon sagde til ham:  Jeg roser mig ikke af min egen styrke eller af min egen visdom, men 
min glæde er fuldkommen, ja, mit hjerte er fyldt med glæde, og jeg vil fryde mig i min Gud. 
 
26:12 Ja, jeg ved, at jeg intet er; med hensyn til min egen styrke er jeg svag; derfor vil jeg ikke rose mig 
af mig selv, men jeg vil rose mig af min Gud, thi i hans styrke kan jeg gøre alt; ja, mange kraftige 
undergerninger har vi udført her i landet, for hvilke vi vil prise hans navn evindelig. 
 
26:13 Hvor mange tusinde af vore brødre har han ikke løst fra helvedes pine, og de er kommet til at 
synge om den forløsende kærlighed ved hans ords kraft, som er i os; har vi derfor ikke stor grund til at 
fryde os? 
 
26:14 Ja, vi har grund til at prise ham til evig tid, thi han er den allerhøjeste Gud og har forløst vore 
brødre fra helvedes lænker. 



 
26:15 Ja, de var omgivet af evigt mørke og fordærvelse, men han har ført dem ind til sit evige lys, ja, til 
evig salighed, og de er omgivet af hans uforlignelige, uendelige kærlighed; ja, og vi har været redskaber i 
hans hånd til at udføre dette store og forunderlige værk. 
 
26:16 Lad os derfor være glade, ja, vi vil glæde os i Herren, ja, vi vil fryde os, thi vor glæde er 
fuldkommen, ja, vi vil prise vor Gud til evig tid.  Hvem kan glæde sig for meget i Herren?  Ja, hvem kan 
sige for meget om hans store kraft og hans barmhjertighed og om hans langmodighed med menneskenes 
børn?  Jeg siger jer, jeg kan slet ikke give udtryk for, hvad jeg føler. 
 
26:17 Hvem kunne have troet, at vor Gud ville have været så barmhjertig mod os, at han ville udfri os af 
vor forfærdelige, syndige og vanhellige tilstand? 
 
26:18 Vi fo'r frem i forbitrelse og med store trusler for at ødelægge hans kirke. 
 
26:19 Hvorfor overlod han os da ikke til en grusom skæbne; ja, hvorfor lod han ikke sin retfærdigheds 
sværd falde på os og overlod os til evig fortvivlelse? 
 
26:20 O, min sjæl næsten flygter ved tanken derom.  Han udøvede ikke sin retfærdighed på os, men i 
sin store nåde har han bragt os over dødens evige svælg og elendighed, ja, til vor sjæls frelse. 
 
26:21 Mine brødre, hvilket naturligt menneske forstår disse ting?  Jeg siger jer, der er ingen uden de 
bodfærdige, som fatter disse ting. 
 
26:22 Ja, den, som omvender sig og øver sig i tro og gør gode gerninger og beder uden ophør, ham 
bliver det forundt at kende Guds hemmeligheder; ja, og sådanne skal det gives at åbenbare ting, som 
aldrig har været åbenbaret, ja, og sådanne skal det gives at bringe mange tusinde sjæle til omvendelse, 
ligesom det er blevet os forundt at bringe disse vore brødre til omvendelse. 
 
26:23 Husker I, mine brødre, at vi sagde til vore brødre i Zarahemlas land, at vi skulle drage til Nephis 
land for at prædike for vore brødre, lamaniterne, og at de udlo os? 
 
26:24 Thi de sagde til os:  Tror I, at I kan bringe lamaniterne til kundskab om sandheden?  Mener I, at I 
kan overbevise lamaniterne om urigtigheden af deres fædres overleveringer, et så hårdnakket folk, som 
de er, hvis hjerter fryder sig ved blodsudgydelse, hvis dage er blevet tilbragt i den groveste ugudelighed, 
og hvis veje har været overtræderens veje fra begyndelsen af?  Mine brødre, husker I, at det var deres 
ord. 
 
26:25 Og de sagde yderligere:  Lad os gribe til våben mod dem og udrydde dem og deres ugudelighed 
af landet, så de ikke skal komme over os og ødelægge os. 
 
26:26 Men se, mine elskede brødre, vi kom ud i ørkenen, ikke iden hensigt at udrydde vore brødre men 
med det for øje, at vi måske kunne frelse nogle få af dem. 
 
26:27 Og da vi følte os nedslået i hjertet, og vi var lige ved at vende tilbage, da trøstede Herren os og 
sagde:  Gå ud blandt jeres brødre, lamaniterne, og bær jeres lidelser med tålmodighed, og jeg vil give jer 
fremgang. 
 
26:28 Og nu er vi kommet og har været ude blandt dem; vi har været tålmodige i vore lidelser, og vi har 
tålt alle savn, ja, vi har vandret fra hus til hus, idet vi har sat vor lid til verdens barmhjertighed -- ikke alene 
til verdens barmhjertighed, men til Guds barmhjertighed. 
 
26:29 Vi er gået ind i deres huse og har undervist dem, og vi har undervist dem på gaderne, ja, og vi 
har undervist dem på højene, og vi er også gået ind i templerne og synagogerne og har undervist dem; 
og vi er blevet kastet ud og forhånet og spyttet på og slået på kinden, og vi er blevet stenet, pågrebet og 
bundet med stærke reb og kastet i fængsel; men ved Guds kraft og visdom er vi blevet befrjet igen. 



 
26:30 Og vi har gennemgået alle slags lidelser, og altsammen, for at vi måske kunne blive et middel til 
at frelse nogle sjæle; og vi antog, at vor glæde ville blive fuldkommen, dersom vi kunne blive et middel til 
at frelse nogle få. 
 
26:31 Vi kan beskue og se frugterne af vort arbejde, og er de få?  Jeg siger jer, nej, der er mange; ja, 
og vi kan bevidne deres oprigtighed på grund af deres kærlighed til deres brødre og ligeledes til os. 
 
26:32 Thi de ville hellere ofre livet end berøve deres fjender livet, og de har gravet deres krigsvåben 
dybt ned i jorden af kærlighed til deres brødre. 
 
26:33 Og nu spørger jeg jer:  Har der været så stor kærlighed i hele landet?  Jeg siger nej, ikke engang 
blandt nephiterne. 
 
26:34 De ville gribe til våben mod deres brødre, de ville ikke lade sig dræbe.  Men hvor mange af disse 
har ikke ofret livet, og vi ved, at de er gået til deres Gud som følge af deres kærlighed, og fordi de hadede 
synden. 
 
26:35 Og har vi ikke grund til at fryde os?  Jo, jeg siger jer, at der aldrig har været mennesker siden 
verdens skabelse, der har haft så stor grund til at glæde sig som vi; ja, jeg er endog så henrykt i min 
glæde, at jeg berømmer mig i min Gud; thi han har al magt, al visdom og al forstand; han fatter alle ting, 
og han er et barmhjertigt væsen, ja til frelse for dem, som vil omvende sig og tro på hans navn. 
 
26:36 Dersom nu dette er at rose sig, så vil jeg rose mig således, thi dette er mit liv og mit lys, min 
glæde og min salighed og min forløsning fra evig elendighed.  Ja, velsignet været min Guds navn, som 
har ihukommet dette folk, der er en gren af Israels træ, som har været borte fra sin stamme i et fremmed 
land; ja, jeg siger, velsignet være min Guds navn, som har ihukommet os vandrere i et fremmed land. 
 
26:37 Mine brødre, vi ser nu, at Gud ihukommer alle folk, i hvilket land de end befinder sig; ja, han 
tæller sit folk, og hans inderlige barmhjertighed dækker hele jorden.  Og det er min glæde og min store 
taksigelse; ja, jeg vil takke min Gud til evig tid.  Amen. 
 

Kapitel 27 
 
27:1 Og da de lamaniter, der var gået i krig mod nephiterne, efter de mange forsøg, der var blevet 
gjort på at udrydde dem, opdagede, at det var til ingen nytte at søge at ødelægge dem, vendte de igen 
tilbage til Nephis land. 
 
27:2 Og amalekiterne var meget forbitrede over deres tab.  Og da de så, at de ikke kunne få hævn 
over nephiterne, begyndte de at ophidse folket til vrede mod deres brødre, Anti-Nephi-Lehis folk; derfor 
begyndte de igen at udrydde dem. 
 
27:3 Og dette folk nægtede igen at gribe til våben, og de lod sig dræbe efter fjendens 
forgodtbefindende. 
 
27:4 Og da Ammon og hans brødre så dette ødelæggelsesværk mellem dem, som de elskede så 
inderligt, og som igen havde elsket dem så højt -- thi de havde behandlet dem, som om det havde været 
engle fra Gud, udsendt af Gud, for at frelse dem fra evig fordærvelse -- blev de derfor, da Ammon og 
hans brødre så dette store ødelæggelsesværk, grebet af medlidenhed, og de sagde til kongen: 
 
27:5 Lad os samle dette Herrens folk sammen og lad os drage ned til Zarahemlas land til vore brødre, 
nephiterne, og flygte for vore fjender, så vi ikke bliver udryddet. 
 
27:6 Men kongen sagde til dem:  Nephiterne vil udrydde os på grund af de mange mord og synder, vi 
har begået mod dem. 
 



27:7 Og Ammon sagde:  Jeg vil gå og adspørge Herren, og dersom han siger, at vi skal gå ned til vore 
brødre, vil I da gå? 
 
27:8 Og kongen sagde til ham:  Ja, dersom Herren siger til os, gå, da vil vi gå ned til vore brødre, og vi 
vil være deres slaver, indtil vi har sonet for de mange mord og synder, som vi har begået mod dem. 
 
27:9 Men Ammon sagde til ham:  Det strider mod vore brødres lov, som blev givet af min fader, at der 
skulle være slaver blandt dem; lad os derfor gå ned og forlade os på vore brødres barmhjertighed. 
 
27:10 Men kongen sagde til ham:  Adspørg Herren, og dersom han siger til os:  Gå, da vil vi gå, ellers 
vil vi omkomme i dette land. 
 
27:11 Og Ammon gik og adspurgte Herren, og Herren sagde til ham: 
 
27:12 Før dette folk ud af landet her, så de ikke omkommer; thi Satan har stor magt over amalekiternes 
hjerter, som opægger lamaniterne til vrede mod deres brødre for at dræbe dem; drag derfor ud af landet 
her, og salige er menneskene i denne generation, thi jeg vil bevare dem. 
 
27:13 Og Ammon gik og fortalte kongen alle de ord, som Herren havde talt til ham. 
 
27:14 Og de samlede hele folket sammen, ja, hele Herrens folk, og samlede ligeledes alle deres flokke 
og hjorde, og de vandrede ud af landet og kom ind i ørkenen, som skilte Nephis land fra Zarahemlas land 
og kom nær til landets grænser. 
 
27:15 Og Ammon sagde til dem:  Jeg og mine brødre vil gå ind i Zarahemlas land, og I skal blive her, til 
vi kommer tilbage; og vi vil prøve vore brødres hjerter, om de vil, at I skal komme ind i deres land. 
 
27:16 Og da Ammon gik ind i landet, traf han og hans brødre Alma på det før omtalte sted, og det var et 
glædeligt møde. 
 
27:17 Ammons glæde var så stor, at han var fyldt dermed; ja, han blev så overvældet af sin Guds 
glæde, at han endog blev udmattet, og han faldt igen om. 
 
27:18 Var det ikke en overordentlig stor glæde?  Det er en glæde, som ingen får uden den, der oprigtigt 
angrer og ydmygt søger efter salighed. 
 
27:19 Og Almas glæde over at møde sine brødre var i sandhed stor, og ligeledes Aarons, Omners og 
Himnis glæde; men deres glæde udtømte dog ikke deres kræfter. 
 
27:20 Og nu ledsagede Alma sine brødre tilbage til Zarahemlas land, ja, til sit eget hus.  Og de gik og 
fortalte overdommeren alt, hvad der var hændt dem i Nephis land blandt deres brødre, lamaniterne. 
 
27:21 Og overdommeren udstedte en proklamation til hele landet for at høre folkets røst angående 
adgang for deres brødre, som var Anti-Nephi-Lehis folk. 
 
27:22 Og folkets røst sagde således:  Vi vil overgive Jershons land, som er mod øst ved havet og 
støder op til Overflødighedens land og ligger på sydsiden af Overflødighedens land; og Jershon er det 
land, vi vil overgive vore brødre som arveland. 
 
27:23 Og vi vil opstille vore hære mellem Jershons land og Nephis land, så vi kan beskytte vore brødre i 
Jershons land; og det gør vi for vore brødre på grund af deres frygt for, at de, ved at gribe til våben mod 
deres brødre, skal begå synd; og denne store frygt udsprang af deres oprigtige anger over deres mange 
mord og store ugudelighed. 
 



27:24 Og dette vil vi gøre mod vore brødre, så de må kunne besidde Jershons land; og vi vil beskytte 
dem mod deres fjender med vore hære på den betingelse, at de vil give os en del af deres forråd til at 
hjælpe os, så vi kan ernære vore hære. 
 
27:25 Og da nu Ammon havde hørt dette, vendte han tilligemed Alma tilbage til Anti-Nephi-Lehis folk i 
ørkenen, hvor de havde slået lejr, og lod dem vide alle disse ting.  Og Alma fortalte dem også om sin og 
Ammons, Aarons og sine brødres omvendelse. 
 
27:26 Og det vakte stor glæde blandt dem.  Og de gik ind i Jershons land og tog det i besiddelse; og de 
blev af nephiterne kaldt Ammons folk; derfor blev de altid senere benævnt med dette navn. 
 
27:27 Og de var blandt Nephis folk og regnedes også til det folk, som tilhørte Guds kirke.  Og de 
udmærkede sig også ved deres nidkærhed for Gud og ligeledes for menneskene; thi de var fuldkommen 
ærlige og oprigtige i alle ting, og de var standhaftige i troen på Kristus, ja til enden. 
 
27:28 Og de betragtede udgydelsen af deres brødres blod med den største afsky, og de kunne aldrig 
påvirkes til at gribe til våben mod deres brødre; og de så aldrig på døden med nogen som helst rædsel på 
grund af deres håb og anskuelser om Kristus og opstandelsen.  Altså var døden opslugt for dem ved 
Kristi sejr over dem. 
 
27:29 Derfor ville de hellere lide døden på den forfærdeligste og smerteligste måde, som deres brødre 
kunne påføre dem, end tage sværdet eller sablen for at dræbe dem. 
 
27:30 Og således var de et nidkært og elsket folk, et af Herren meget velsignet folk. 
 

Kapitel 28 
 
28:1 Og efter at Ammons folk havde slået sig ned i Jershons land, og kirken var blevet oprettet dér, og 
nephiternes hære var placeret rundt omkring i Jershons land, ja, ved alle grænserne rundt omkring 
Zarahemlas land, fulgte lamaniternes hære efter deres brødre i ørkenen. 
 
28:2 Og der stod et frygteligt slag, ja, sådant et slag, som aldrig før havde fundet sted blandt hele 
folket i landet, siden Lehi forlod Jerusalem; ja, og titusinder af lamaniterne blev dræbt og spredt. 
 
28:3 Og der var ligeledes et frygteligt blodbad blandt Nephis folk; alligevel blev lamaniterne fordrevet 
og spredt, og Nephis folk vendte igen tilbage til deres land. 
 
28:4 Og på denne tid hørtes der stor jammer og klage overalt i landet blandt hele Nephis folk. 
 
28:5 Ja, skrig af enker, der sørgede over deres mænd og af fædre, som sørgede over deres sønner, 
og af datteren, der sørgede over broderen og af broderen, der sørgede over faderen; og således hørtes 
jammerskriget hos dem alle; de sørgede over deres slægtninge, som var blevet dræbt. 
 
28:6 Og det var i sandhed en sorgens dag, ja, en alvorens tid, og man fastede og bad meget. 
 
28:7 Og således ender det femtende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
28:8 Og dette er beretningen om Ammon og hans brødre, deres vandringer i Nephis land, deres 
lidelser i landet, deres sorger og deres besværligheder og deres ubeskrivelige glæde og deres brødres 
modtagelse og sikkerhed i Jershons land.  Må Herren nu, alle menneskers Forløser, velsigne deres sjæle 
til evig tid. 
 
28:9 Og dette er beretningen om krigene og stridighederne blandt nephiterne og ligeledes krigene 
mellem nephiterne og lamaniterne; og det femtende år af dommernes regering er forbi. 
 



28:10 Og fra det første til det femtende år har mange tusinde mistet livet; ja, i dette tidsrum har der 
været skrækkeligt med blodsudgydelse. 
 
28:11 Og mange tusinders legemer er blevet nedlagt i jorden, medens andre tusinders lig hensmuldrer i 
dyngevis på jorden; og mange tusinde sørger over tabet af deres slægtninge, fordi de har grund til at 
frygte, at disse, efter hvad Herren har lovet, er overgivet til en evig elendigheds tilstand. 
 
28:12 Medens mange tusinde andre visselig sørger over tabet af deres slægtninge, glæder og fryder de 
sig dog i håbet og kundskaben om, at de ifølge Herrens forjættelse skal oprejses for at dvælve ved Guds 
højre hånd i en tilstand af evigvarende lyksalighed. 
 
28:13 Og således ser vi, hvor stor menneskets ulighed er på grund af synd og overtrædelse og 
djævelens magt, der kommer ved de listige anslag, som han har lagt, for at besnære menneskenes 
hjerter. 
 
28:14 Og således ser vi, hvor såre nødvendigt det er for menneskene at arbejde med flid i Herrens 
vingård, og således ser vi den store årsag til sorg og ligeledes til glæde:  sorg over død og fordærvelse 
blandt menneskene og glæde over Kristi lys til liv. 
 

Kapitel 29 
 
29:1 O, gid jeg var en engel og kunne få mit hjertes ønske opfyldt, så jeg kunne gå ud og tale som 
Guds basun med en røst, der kunne få jorden til at skælve, og råbe omvendelse til alle folk. 
 
29:2 Ja, jeg ville forkynde omvendelse og forløsningsplanen til hver eneste sjæl som med en 
tordenrøst, at de skulle omvende sig og komme til vor Gud, at der ikke mere skulle være nogen sorg på 
hele jorden. 
 
29:3 Men jeg er et menneske, og jeg synder i mit ønske, thi jeg burde være tilfreds med det, Herren 
har tildelt mig. 
 
29:4 Jeg burde ikke i mine ønsker rokke en retfærdig Guds faste beslutning; thi jeg ved, at han giver 
menneskene efter deres ønske, det være til død eller liv; ja, jeg ved, at han beskikker menneskene deres 
del efter deres vilje, den være til frelse eller fordærvelse. 
 
29:5 Ja, jeg ved, at godt og ondt rammer alle mennesker; og den, der ikke kender godt fra ondt, er 
uden skyld; men den, som kender godt og ondt, ham gives ofter hans ønsker, enten han ønsker godt eller 
ondt, liv eller død, glæde eller samvittighedsnag. 
 
29:6 Og eftersom jeg nu ved alt dette, hvorfor skulle jeg da ønske mere end at udføre det værk, som 
jeg er blevet kaldet til. 
 
29:7 Hvorfor skulle jeg ønske, at jeg var en engel for at kunne tale til alle jordens hjørner? 
 
29:8 Herren forunder ethvert folk at blive belært om sit ord af dem, som tilhører deres eget folk og 
sprog, ja, alt det, som han i sin visdom anser tjenligt for dem at have; derfor ser vi, at Herren giver råd i 
visdom i overensstemmelse med det, der er retfærdigt og sandt. 
 
29:9 Jeg kender det, som Herren har befalet mig, og jeg glæder mig over det.  Jeg glæder mig ikke 
over mig selv, men jeg glæder mig over det, som Herren har befalet mig; ja, min glæde er, at jeg måske 
kan blive et redskab i Guds hånd til at bringe nogle sjæle til omvendelse, ja, det er min glæde. 
 
29:10 Og når jeg ser mange af mine brødre oprigtigt angerfulde komme til Herren, deres Gud, da fyldes 
min sjæl med glæde; da erindrer jeg, hvad Herren har gjort for mig, ja, at han har hørt min bøn; ja, da 
erindrer jeg hans barmhjertigheds arm, som han udrakte imod mig. 
 



29:11 Ja, jeg erindrer også mine fædres fangenskab; thi jeg ved visselig, at Herren udfriede dem af 
trældom, og derved oprettede han sin kirke; ja, Gud Herren, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud udfriede 
dem af trældom. 
 
29:12 Ja, jeg har altid erindret mine fædres fangenskab, og den samme Gud, som udfriede dem af 
ægypternes hænder, udfriede dem af trældom. 
 
29:13 Og den samme Gud oprettede sin kirke mellem dem; og den samme Gud har kaldet mig med et 
helligt kald til at prædike ordet for dette folk og har givet mig stor fremgang, hvorover min glæde er 
fuldkommen. 
 
29:14 Men jeg glæder mig ikke over min egen fremgang alene, men min glæde er mere fuldkommen på 
grund af mine brødres fremgang, som har været i Nephis land. 
 
29:15 De har arbejdet hårdt og har frembragt megen frugt, og hvor stor skal ikke deres belønning blive. 
 
29:16 Og når jeg nu tænker på disse mine brødres fremgang, da er min sjæl henrykt, ja, som om den 
var ude af legemet, så stor er min glæde. 
 
29:17 Og må Gud nu forunde disse mine brødre at sidde i Guds rige; ja, og ligeledes alle dem, der er 
frugten af deres arbejde, så de ikke mere skal gå ud, men at de må prise ham til evig tid.  Og Gud give, at 
det må ske ifølge mine ord, ligesom jeg har talt.  Amen. 
 

Kapitel 30 
 
30:1 Og nu blev der fred i landet, efter at Ammons folk havde slået sig ned i Jershons land, og 
lamaniterne var uddrevet af landet, og deres døde var blevet begravet af landets folk, 
 
30:2 men deres døde blev ikke talt, fordi der var så mange, ej heller blev nephiternes døde talt, men 
det skete, efter at de havde begravet deres døde og ligeledes efter faste, sørge-og bededagene, at der i 
det sekstende år af dommernes regering over Nephis folk begyndte at blive varig fred overalt i landet. 
 
30:3 Og folket bestræbte sig på at holde Herrens gud, og de overholdt nøje Guds anordninger efter 
Moseloven, thi de var blevet belært om at holde denne lov, indtil den blev fuldkommet. 
 
30:4 Og således var der ingen uroligheder ihele det sekstende år af dommernes regering over Nephis 
folk. 
 
30:5 Også i det syttende år af dommernes regering var der stadig fred. 
 
30:6 Men i slutningen af det syttende år kom der en mand til Zarahemlas land, og han var en anti-krist, 
thi han begyndte at prædike for folket imod profetierne, som havde været talt af profeterne angående 
Kristi komme. 
 
30:7 Og der fandtes ingen lov mod et menneskes tro; thi det var i direkte modstrid med Guds bud, at 
der skulle være nogen lov, som stillede folk ulige. 
 
30:8 Thi så siger skriften:  Vælg i dag, hvem I vil tjene. 
 
30:9 Og dersom nu et menneske ønskede at tjene Gud, da kunne det gøre det, eller rettere, dersom 
det troede på Gud, så var oet dets privilegium at tjene ham; men dersom det ikke troede på ham, var der 
ingen lov, som kunne straffe det derfor. 
 
30:10 Men dersom han myrdede, blev han straffet med døden, og dersom han røvede, blev han også 
straffet, og hvis han stjal, blev han ligeledes straffet; og hvis han bedrev hor, blev han også straffet; ja, for 
alle disse ugudeligheder blev de straffet. 



 
30:11 Thi der fandtes en lov, der bestemte, at menneskene skulle dømmes efter deres overtrædelser.  
Men der eksisterede ikke nogen lov mod et menneskes tro; derfor blev et menneske alene straffet for det 
onde, han havde begået; altså havde alle lige rettigheder. 
 
30:12 Og denne anti-krist, hvis navn var Korihor, begyndte at prædike for folket, at der ikke skulle 
komme nogen Kristus, og han kunne ikke straffes derfor ved loven.  Og han prædikede således: 
 
30:13 O, I, der er bundet af et tåbeligt og nytteløst håb, hvorfor bebyrder I jer med sådanne tåbelige 
ting:  Hvorfor ser I hen til en Kristus?  Thi intet menneske kan vide noget om det, der skal komme. 
 
30:14 Det, I kalder profetier, som I siger er nedarvet fra hellige profeter, er jeres fædres tåbelige 
overleveringer. 
 
30:15 Hvorledes ved I, at de er sande?  I kan ikke vide det, som I ikke ser; derfor kan I ikke vide, at der 
kommer en Kristus. 
 
30:16 I ser fremad og siger, at I beskuer jeres synders forladelse.  Det er følgen af et forvirret sind; og 
denne forvirring i jeres sind er et resultat af jeres fædres overleveringer, der får jer til at tro på ting, der 
ikke er sande. 
 
30:17 Og han sagde meget andet til dem, idet han fortalte dem, at der ikke kunne ske nogen forsoning 
for menneskenes synder, men at det gik ethvert menneske i dette liv i forhold til dets virke; derfor havde 
et menneske fremgang i forhold til dets naturlige talenter, og hvert menneske sejrede i forhold til sin 
styrke, og hvad end et menneske gjorde, var det ingen forbrydelse. 
 
30:18 Og således prædikede han for dem og vildledte mange hjerter og fik dem til at knejse med 
hovedet i deres ugudelighed; ja, han forledte mange kvinder og også mænd til at bedrive hor, idet han 
fortalte dem, at når et menneske først var død, var alt forbi. 
 
30:19 Og denne mand gik også over til Jershons land for at prædike disse ting til Ammons folk, som 
engang tilhørte lamaniterne. 
 
30:20 men de var klogere end mange af nephiterne; thi de greb ham og bandt ham og førte ham for 
Ammon, som var højpræst for dette folk. 
 
30:21 Og han lod ham udvise af landet.  Og han kom over i Gideons land og begyndte også dér at 
prædike for folket; men her havde han ikke megen fremgang; thi han blev pågrebet og bundet og ført 
frem for højpræsten og ligeledes for den øverste dommer i landet. 
 
30:22 Og højpræsten sagde til ham:  Hvorfor går du omkring og forvender Herrens veje?  Hvorfor lærer 
du dette folk, at der ingen Kristus skal komme og ødelægger derved deres glæder?  Hvorfor taler du imod 
alle de hellige profeters profetier? 
 
30:23 Og højpræstens navn var Giddonah.  Korihor sagde til ham:  Fordi jeg ikke lærer jer om jeres 
fædres tåbelige overleveringer, og fordi jeg ikke lærer dette folk at underkaste sig de dårlige anordninger 
og skikke, som er foreskrevet af fordums præster for at få magt og myndighed over dem og for at holde 
dem i uvidenhed, så de ikke skal rejse hovedet, men blive undertrykt efter dine ord. 
 
30:24 I siger, at folket her er et frit folk.  Jeg siger jer, at de er i trældom.  I siger, at disse gamle profetier 
er sande.  Jeg siger, at I ikke ved, at de er sande. 
 
30:25 I siger, at dette folk er et syndigt og et faldent folk på grund af en stamfaders overtrædelse.  Jeg 
siger, at et barn ikke har nogen skyld på grund af sine forældre. 
 



30:26 Og I siger også, at Kristus skal komme.  Men jeg siger, at I ikke ved, at der skal komme en 
Kristus.  Og I siger ligeledes, at han skal blive dræbt for verdens synder. 
 
30:27 Og således vildleder I dette folk efter jeres fædres tåbelige overleveringer og efter jeres egne 
ønsker, og I holder dem nede, som om de var i trældom, for at I kan svælge i frugten af deres hænders 
arbejde, så de ikke tør se op med frimodighed og ikke tør nyde deres rettigheder og privilegier. 
 
30:28 Ja, de tør ikke gøre brug af det, som de ejer, af frygt for at fornærme præsterne, som 
undertrykker dem efter forgodtbefindende, og som ved deres overleveringer, deres drømme, luner, syner 
og deres foregivne hemmeligheder har fået dem til at tro, at dersom de ikke gør efter deres ord, vil de 
fornærme et ukendt væsen, som de siger er Gud, et væsen, som aldrig har været set eller kendt, og som 
aldrig har været til eller nogensinde vil blive til. 
 
30:29 Da nu højpræsten og overdommeren blev klar over hans hjertes hårdhed, ja, da de så at han 
endog ville bespotte Gud, ville de ikke svare ham på hans ord, men de lod ham binde og overgav ham i 
betjentenes hænder og sendte ham til Zarahemlas land, for at han kunne blive fremstillet for Alma og 
overdommeren, som var statholder over hele landet. 
 
30:30 Og da han blev fremstillet for Alma og overdommeren, opførte han sig på samme måde som i 
Gideons land; ja, han drev det så langt som til gudsbespottelse. 
 
30:31 Og overfor Alma benyttede han sig af store, opblæste ord og talte hånligt om præsterne og 
lærerne og beskyldte dem for at vildlede folket efter deres fædres tåbelige overleveringer for at fylde sig 
ved folkets arbejde. 
 
30:32 Og Alma sagde til ham:  Du ved, at vi ikke fylder os ved dette folks arbejde, thi jeg har arbejdet 
med egne hænder for mit underhold lige fra begyndelsen af dommernes regering indtil nu, uagtet mine 
mange rejser rundt omkring i landet for at forkynde Guds ord for mit folk. 
 
30:33 Og til trods for det meget arbejde, jeg har udrettet i kirken, har jeg aldrig fået så meget som een 
senine for mit arbejde; ej heller har nogen af mine brødre uden på dommersædet; og da har vi kun fået 
betaling for vor tid i overensstemmelse med loven. 
 
30:34 Og dersom vi ikke får noget for vort arbejde i kirken, hvad anden fordel har vi da af at arbejde i 
kirken end at forkynde sandheden, så vi kan fryde os over vore brødres glæde? 
 
30:35 Hvorfor siger du da, at vi prædiker for folket for at tjene penge, når du selv ved, at vi ikke får 
nogen betaling?  Og tror du, at vi bedrager folket, og at det giver dem så stor glæde i hjertet? 
 
30:36 Og Korihor svarede ham:  Ja. 
 
30:37 Da sagde Alma til ham:  Tror du, at der er en Gud? 
 
30:38 Og han svarede:  Nej. 
 
30:39 Og Alma sagde til ham:  Vil du atter fornægte, at der er en Gud og også fornægte Kristus?  Thi 
jeg siger dig, at jeg ved, at der er en Gud, og jeg ved også at Kristus skal komme. 
 
30:40 Og hvad bevis har du nu for, at der ingen Gud er, eller at Kristus ikke kommer?  Jeg siger dig, at 
du ikke har noget uden dine ord alene. 
 
30:41 Men jeg har alle ting som et vidnesbyrd om, at disse ting er sande; og ligeledes har du alle ting 
som vidnesbyrd for dig, at de er sande, og vil du benægte dem?  Tror du, at disse ting er sande? 
 



30:42 Jeg ved, at du tror, men du er besat af en løgnagtig ånd, og du har afkastet Guds ånd, så den 
ikke kan finde plads hos dig; men djævelen har magt over dig, og han leder dig og søger ved sine listige 
anslag at fordærve Guds børn. 
 
30:43 Og nu sagde Korihor?  Dersom du vil vise mig et tegn, så jeg kan blive overbevist om, at der er 
en Gud, ja, vise mig, at han har magt, da vil jeg blive overbevist om sandheden af dine ord. 
 
30:44 Men Alma sagde til ham:  Du har fået tegn nok, vil du friste din Gud?  Vil du sige:  Vis mig et tegn, 
når du har alle disse dine brødres og alle de hellige profeters vidnesbyrd?  Du har skrifterne for dig, ja, alt 
viser, at der er en Gud, ja, selve jorden og alle ting, som er på den, dens bevægelse og ligeledes alle 
planeterne, som bevæger sig i deres sædvanlige gang, vidner om, at der er en allerhøjeste Skaber. 
 
30:45 Og dog går du omkring og vildleder dette folk og fortæller dem, at der ikke er nogen Gud.  Vil du 
stadig fornægte Gud mod alle disse vidner?  Og han sagde:  Ja, jeg vil fornægte ham, medmindre du 
viser mig et tegn. 
 
30:46 Og nu sagde Alma til ham:  Jeg er bedrøvet over dit hjertes hårdhed; ja, at du stadig vil modstå 
sandhedens ånd, så din sjæl fordærves. 
 
30:47 Se, det er bedre, at din sjæl fortabes, end at du ved dine løgnagtige og smigrende ord skulle 
være et redskab til at lede mange sjæle i fordærvelse; dersom du derfor atter fornægter ham, da skal Gud 
slå dig, så du bliver stum, og du skal aldrig mere åbne munden for at bedrage dette folk. 
 
30:48 Og Korihor sagde nu til ham:  Jeg fornægter ikke en Guds tilværelse, men jeg tror ikke, at der en 
Gud; og jeg siger også, at du ikke ved, at der er en Gud; og hvis du ikke viser mig et tegn, vil jeg ikke tro. 
 
30:49 Og Alma sagde til ham:  Dette vil jeg give dig til tegn, at du skal blive stum ifølge mine ord, og jeg 
siger i Guds navn:  Du skal blive stum, så du ikke mere skal kunne tale. 
 
30:50 Og da nu Alma havde sagt disse ord, blev Korihor stum, så han ikke kunne sige noget, ifølge 
Almas ord. 
 
30:51 Og da nu overdommeren så det, rakte han hånden ud og skrev til Korihor således:  Er du 
overbevist om Guds magt?  På hvem begærede du, at Alma skulle vise sit tegn?  Ville du, at han skulle 
plage andre for at vise dig et tegn?  Se, han har vist dig et tegn, og vil du stadig komme med nogen 
indsigelse? 
 
30:52 Og Korihor rakte hånden frem og skrev således:  Jeg ved, jeg er stum, thi jeg kan ikke tale; og jeg 
ved, at intet uden Guds kraft kan bibringe mig det, og jeg vidste også, at der var en Gud til. 
 
30:53 Men djævelen har bedraget mig; thi han viste sig for mig i en engels skikkelse og sagde til mig:  
Gå og bring dette folk tilbage, thi de er alle faret vild efter en ukendt Gud.  Og han sagde til mig:  Der er 
ingen Gud; ja, han lærte mig, hvad jeg skulle sige.  Og jeg har lært folket hans ord, og jeg lærte dem 
disse, fordi de var behagelige for det kødelige sind; og jeg lærte dem, til jeg havde stor fremgang, ja, så 
stor, at jeg virkelig troede, de var sande; og af dene grund modstod jeg sandheden, til jeg bragte denne 
store forbandelse over mig. 
 
30:54 Og da han havde sagt dette, bønfaldt han Alma om at bede til Gud, så forbandelsen kunne blive 
hævet. 
 
30:55 Men Alma sagde til ham:  Dersom denne forbandelse bliver taget fra dig, vil du atter forlede dette 
folks hjerte; derfor skal det ske dig efter Herrens vilje. 
 
30:56 Og forbandelsen blev ikke taget bort fra Korihor/ men han blev kastet ud og gik fra hus til hus og 
tiggede føden. 
 



30:57 Og rygtet om, hvad der var hændt Korihor, spredtes straks over hele landet; og kundgørelsen 
offentliggjordes for hele folket i landet, idet den formanede dem, som havde troet på Korihors ord, at de 
straks skulle omvende sig, for at ikke den samme dom skulle komme over dem. 
 
30:58 Og de blev alle overbevist om Korihors ugudelighed; derfor blev de igen alle omvendt til Herren, 
og det gjorde ende på den ugudelighed, som Korihor havde indført.  Og Korihor gik omkring fra hus til hus 
og tiggede mad for at opretholde livet. 
 
30:59 Og han gik om blandt folket, ja, blandt et folk, som havde udskilt sig fra nephiterne og kaldte sig 
zoramiter, da de blev ledet af en mand ved navn Zoram; og da Korihor gik omkring mellem dem, blev han 
løbet omkuld og trådt på, så han døde. 
 
30:60 Og således ser vi dens endeligt, som forvender Herrens veje, og således ser vi, at djævelen ikke 
vil støtte sine børn på den yderste dag, men drager dem hurtigt ned til helvede. 
 

Kapitel 31 
 
31:1 Og efter Korihors endeligt fik Alma underretning om, at zoramiterne forvendte Herrens veje, og at 
Zoram, der var deres leder, forledte folk til at dyrke stumme afguder, og han begyndte atter at blive 
bedrøvet i hjertet på grund af folkets ugudelighed. 
 
31:2 Thi det voldte Alma stor sorg, når han vidste, at der herskede ugudelighed blandt hans folk; 
derfor var han dybt bedrøvet i hjertet over zoramiternes adskillelse fra nephiterne. 
 
31:3 Og zoramiterne havde samlet sig i et land, som de kaldte Antionum, som lå øst for Zarahemlas 
land, der næsten grænsede op til havet syd for Jershons land og grænsede ligeledes mod den sydlige 
ørken, som var fuld af lamaniter. 
 
31:4 Og nephiterne frygtede nu meget for, at zoramiterne ville gøre forbund med lamaniterne, og at 
det ville give anledning til store tab for nephiterne. 
 
31:5 Og ordets forkyndelse gjorde meget til at få folket til at gøre det, der var retfærdigt; ja, det havde 
øvet større indflydelse på folkets sind end sværdet eller noget andet, der var hændt dem -- derfor mente 
Alma, at det var nødvendigt at forsøge Guds ords kraft. 
 
31:6 Derfor tog han Ammon, Aaron og Omner; Himni efterlod han i menigheden i Zarahemla, men de 
tre førstnævnte tog han med sig og ligeledes Amulek og Zeezrom, som var i Melek og to af sine sønner. 
 
31:7 Men den ældste af sønnerne, hvis havn var Helaman, tog han ikke med sig; men navnene på 
dem, han tog med sig, var Shiblon og Corianton; og det var navnene på dem, som gik med ham til 
zoramiterne for at prædike ordet for dem. 
 
31:8 Og zoramiterne havde udskilt sig fra nephiterne; og Guds ord var blevet prædiket blandt dem. 
 
31:9 Men de var kommet i stor vildfarelse, thi de ville ikke iagttage Guds bud og anordninger efter 
Moseloven. 
 
31:10 Og de ville heller ikke holde kirkens påbud om daglig at være standhaftige i bøn og anråbelse til 
Gud, så de ikke skulle falde i fristelse. 
 
31:11 Ja, de forvendte Herrens veje i såre mange tilfælde, og af denne grund gik Alma og hans brødre 
ind i landet for at prædike ordet for dem. 
 
31:12 Og da de var kommet ind i landet, da opdagede de til deres store forundring, at zoramiterne 
havde bygget synagoger, og at de samledes en dag om ugen, som de kaldte Herrens dag; og de dyrkede 
Gud på en måde, som Alma aldrig havde set. 



 
31:13 Thi de havde bygget et sted midt i deres synagoger til at stå på, som ragede højt op over 
hovedet, og dér ovenpå var der kun plads til én person. 
 
31:14 Derfor måtte enhver, der ønskede at tilbede, gå op og stå deroppe og række armene mod himlen 
og råbe med høj røst og sige: 
 
31:15 Hellige, hellige Gud!  Vi tror, at du er Gud, og vi tror, at du er hellig, at du var en ånd, at du er en 
ånd, og at du vil være en ånd til evig tid. 
 
31:16 Hellige Gud, vi tror, at du har udskilt os fra vore brødre, og vi tror ikke på vore brødres 
overleveringer, som de har nedarvet gennem deres fædres barnagtighed, men vi tror, at du har udvalgt 
os til at være dine hellige børn og ligeledes, at du har kundgjort for os, at der ingen Kristus skal komme. 
 
31:17 Men du er den samme i går, i dag og til evig tid; og du har udvalgt os, at vi skulle blive salige, 
medens alle omkring os er udvalgt til at blive nedstyrtet til helvede på grund af din vrede.  For denne 
hellighed, o Gud, takker vi dig, og vi takker dig også, fordi du har udvalgt os, så vi ikke bliver vildledt ved 
vore brødres tåbelige overleveringer, som pålægger dem at tro på Kristus og lede deres hjerter langt bort 
fra dig, vor Gud. 
 
31:18 Og atter takker vi dig, o Gud, at vi er et udvalgt og helligt folk.  Amen. 
 
31:19 Efter at Alma og hans brødre og hans sønner havde hørt disse bønner, blev de meget forbavset. 
 
31:20 Thi hver mand gik frem og opsendte den samme bøn. 
 
31:21 Og de kaldte stedet Rameumptom, der, når det udlægges, betyder:  den hellige forhøjning. 
 
31:22 Fra dette sted opsendte hver mand den selvsamme bøn til Gud, idet de takkede deres Gud, fordi 
de var udvalgt af ham, og fordi han ikke vildledte dem efter deres brødres traditioner, og fordi deres 
hjerter ikke blev forledt til at tro på tilkommende ting, som de intet vidste om. 
 
31:23 Efter at hele folket havde opsendt deres taksigelse på denne måde, vendte de tilbage til deres 
hjem og talte overhovedet ikke mere om deres Gud, førend de atter var samlet ved den hellige forhøjning 
for på denne måde at opsende taksigelse. 
 
31:24 Og da Alma så dette, blev han bedrøvet i hjertet, thi han så, at det var et syndigt og forvendt folk; 
ja, han forstod, at deres hu stod til guld og sølv og alle slags fine ting. 
 
31:25 Og han så også, at deres hjerter var opblæst i stor selvos i deres stolthed. 
 
31:26 Og han hævede stemmen mod himlen og råbte og sagde:  O, Herre!  hvor længe vil du tilstede, 
at dine tjenere skal bo hernede i kødet og være vidne til så stor ugudelighed blandt menneskenes børn. 
 
31:27 De råber til dig, o Gud, og dog er deres hjerter fulde af stolthed.  Se, o Gud, de råber til dig med 
munden, medens de er opblæst i hovmodighed over denne verdens tomme ting. 
 
31:28 O, Gud, læg mærke til deres kostblare klæder, deres ringe, deres armbånd og alle deres 
guldsmykker og alle deres kostbarheder, som de går med; deres hu står til disse ting og dog råber de til 
dig og siger:  Vi takker dig, o Gud, fordi vi er et udvalgt folk for dig, medens andre skal omkomme. 
 
31:29 Ja, og de siger, at du har ladet dem vide, at der ingen Kristus skal komme. 
 
31:30 O, Herre Gud, hvor længe vil du tilstede, at sådanne synder og sådan ugudelighed skal herske 
blandt dette folk?  O, Herre, vil du give mig styrke til at udholde min skrøbelighed?  Thi jeg er skrøbelig, 
og sådan ugudelighed blandt dette folk gør min sjæl ondt. 



 
31:31 O, Herre, mit hjerte er såre bedrøvet; vil du trøste min sjæl i Kristus?  O, Herre, vil du give mig 
styrke, så jeg med tålmodighed kan bære de genvordigheder, som vil komme over mig for dette folks 
ugudeligheds skyld? 
 
31:32 O, Herre, vil du trøste min sjæl og give mig fremgang og ligeledes mine medarbejdere, som er 
med mig, ja, Ammon, Aaron og Omni og ligeledes Amulek og Zeezrom og mine to sønner; ja, vil du trøste 
alle disse, o Herre?  Ja, vil du bringe deres sjæle trøst i Kristus? 
 
31:33 Vil du give dem styrke til at udholde de lidelser, der vil komme til dem for dette folks ugudeligheds 
skyld? 
 
31:34 O, Herre, vil du give os kraft til at bringe dem tilbage til dig i Kristus? 
 
31:35 O, Herre, deres sjæle er dyrebare, og mange af dem er vore brødre; give os derfor, o Herre, magt 
og visdom til at bringe disse vore brødre tilbage til dig. 
 
31:36 Og da Alma havde sagt disse ord, lagde han hænderne på alle dem, der var med ham.  Og da 
han lagde hænderne på dem, blev de fyldt med den Helligånd. 
 
31:37 Og derpå skiltes de og gjorde sig ingen bekymring om, hvad de skulle spise og drikke, eller hvad 
de skulle tage på. 
 
31:38 Men Herren tog sig af dem, så de hverken sultede eller tørstede; ja, og han gav dem også styrke, 
så alle deres lidelser blev opslugt i glæden over Kristus.  Og det var i overensstemmelse med Almas bøn; 
og det skete, fordi han bad i tro. 
 

Kapitel 32 
 
32:1 Og de gik ud og begyndte at prædike Guds ord for folket, og de gik ind i synagogerne og husene, 
ja, de prædikede endog ordet på gaderne. 
 
32:2 Og efter meget arbejde mellem dem begyndte de at få fremgang blandt den fattige del af 
befolkningen; thi disse blev kastet ud af synagogerne, fordi deres klæder var grove. 
 
32:3 Derfor fik de ikke lov til at komme ind i synagogerne for at dyrke Gud, da de blev anset for at 
være urene; og de var fattige, ja, de blev af deres brødre anset for at være noget skarn; de var fattige på 
denne verdens rigdom, men de var også fattige i hjertet. 
 
32:4 Og da Alma nu lærte og talte til folket på Onida høj, kom der en stor skare til ham, bestående af 
sådanne, som vi har talt om, de, der var fattige i hjertet på grund af fattigdom på verdslig rigdom. 
 
32:5 Og de kom til Alma; og den fornemste blandt dem sagde til ham:  Hvad skal disse mine brødre 
gøre, thi de er foragtet af alle mennesker på grund af deres fattigdom, ja, især af præsterne; de har kastet 
os ud af synagogerne, som vi har arbejdet hårdt på at bygge med vore egne hænder; og de har kastet os 
ud af synagogerne, som vi har arbejdet hårdt på at bygge med vore egne hænder; og de har kastet os ud 
på grund af vor store fattigdom, og vi har ikke noget sted, hvor vi kan dyrke vor Gud; og nu, hvad skal vi 
gøre? 
 
32:6 Og da Alma hørte dette, vendte han sig straks om med ansigtet vendt mod ham, og han 
betragtede dem med stor glæde, thi han så, at deres lidelser i sandhed havde ydmyget dem, og at de var 
beredt til at høre ordet. 
 
32:7 Derfor sagde han ikke mere til den anden skare, men han rakte hånden ud og råbte til dem, som 
han så, og som sandelig var bodfærdige, og sagde til dem: 
 



32:8 Jeg ser, at I er ydmyge af hjertet, og om så er, da er I salige. 
 
32:9 Jeres broder har sagt:  Hvad skal vi gøre?  thi vi er blevet kastet ud af synagogerne, så vi ikke 
kan dyrke vor Gud. 
 
32:10 Jeg spørger jer:  Mener I, at I kun kan dyrke Gud i jeres synagoger? 
 
32:11 Og endvidere spørger jeg:  Mener I, at I ikke må dyrke Gud mere end én gang om ugen? 
 
32:12 Jeg siger jer:  Det er godt, at I er blevet kastet ud af synagogerne, så I kan være ydmyge og lære 
visodm, thi det er nødvendigt, at I skal lære visdom; og det er, fordi I er kastet ud og foragtet af jeres 
brødre for jeres store fattigdoms skyld, at I er blevet ydmyge i hjertet, thi I er nødt til at være ydmyge. 
 
32:13 Og da I er nødt til at være ydmyge, er I velsignet, thi et menneske søger undertiden at omvende 
sig, når han er nødt til at være ydmyg; og sandelig, den der omvender sig, skal finde nåde; og den, der 
finder nåde og bliver bestandig indtil enden, skal blive frelst. 
 
32:14 Og som jeg sagde jer, da I var nødt til at være ydmyge, blev I velsignet.  Men tror I ikke, at de er 
mere velsignet, som oprigtigt ydmyger sig ved ordet? 
 
32:15 Jo, den, der oprigtigt ydmyger sig og omvender sig fra sine synder og holder ud indtil enden, skal 
blive salig, ja, saligere end de, der er nødt til at være ydmyge på grund af deres store fattigdom. 
 
32:16 Salige er derfor de, som ydmyger sig, uden at være nødsaget til at være ydmyge; eller med andre 
ord, salige er de, der tror på Guds ord og bliver døbt uden at være genstridige i hjertet, ja, uden at være 
nødt eller tvunget til at kende ordet, førend de vil tro. 
 
32:17 Ja, der er mange, der siger:  Dersom du vil vise os et tegn fra himlen, da kan vi med sikkerhed 
vide det, og da vil vi tro. 
 
32:18 Nu vil jeg spørge:  Er det tro?  Jeg siger nej; thi hvis et menneske ved noget, har han ingen grund 
til at tro; thi han ved det. 
 
32:19 Og hvor meget mere forbandet er ikke den, som kender Guds vilje og ikke gør efter den, end den, 
der blot tror eller blot har årsag til at tro, og falder i overtrædelse? 
 
32:20 Derom må I dømme.  Jeg siger jer, at det er på den ene som på den anden side; og det skal ske 
ethvert menneske efter dets gerninger. 
 
32:21 Og som jeg sagde angående tro:  Tro er derfor ikke at have fuldkommen kundskab om noget; 
men dersom I har tro, har I håb om det, som ikke ses, men som er sandt. 
 
32:22 Og jeg siger jer, jeg ønsker, at I skal erindre, at Gud er barmhjertig mod alle, som tror på hans 
navn; derfor forlanger han som det første, at I skal tro, ja, tro på hans ord. 
 
32:23 Og han meddeler menneskene sit ord ved engle, ikke alene til mænd, men også til kvinder.  Men 
det er ikke alt; der gives ofte små børn ord, der beskæmmer de vise og de lærde. 
 
32:24 Mine elskede brødre, da I har ønsket at få at vide af mig, hvad I skal gøre, fordi I er plaget og 
kastet ud, ønsker jeg, at I skal vide, at jeg kun har i sinde at dømme jer efter det, der er sandt. 
 
32:25 Thi jeg tror ikke, at I alle er blevet nødt til at ydmyge jer, thi jeg tror sandelig, at der er nogle 
mellem jer, som ville ydmyge sig, under hvilke forhold de end var. 
 



32:26 Og som jeg sagde angående troen, at den ikke er fuldkommen kundskab, sådan er det ligeledes 
med mine ord; I kan ikke straks til fuldkommenhed kende sandheden deraf, lige så lidt som tro er en 
fuldommen kundskab. 
 
32:27 Men hvis I vil vågne op og bruge jeres evner, prøve mine ord og udøve blot den mindste smule 
tro, ja, om I ikke kunne gøre andet end blot ønske at tro, lad da det ønske virke i jer, til I tror så meget, at I 
kan modtage en del af mine ord. 
 
32:28 Nu vil vi sammenligne ordet med et sædekorn.  Hvis I giver plads til, at en sædekorn kan sås i 
jeres hjerter, og det er ægte eller godt, og I ikke kaster det ud ved jeres vantro og derved sætter jer op 
imod Herrens ånd, da vil det begynde at svulme i brystet, og når I mærker denne svulmen, vil I begynde 
at sige til jer selv:  Det må sandelig være en god sæd, eller ordet er godt, thi det begynder at fylde min 
sjæl, ja, det begynder at oplyse min forstand, ja, det begynder at blive mig behageligt. 
 
32:29 Ville det ikke gøre jeres tro større?  Jeg siger jo; men alligevel er den ikke blevet til fuldkommen 
kundskab. 
 
32:30 Men når sæden svulmer og spirer og begynder at vokse, da er I nødt til at sige, at sæden er god, 
thi den svulmer og spirer og begynder at vokse. 
 
32:31 Og er I sikker på, at det er en god sæd?  Jeg siger ja; thi hvert sædekorn frembringer efter sit 
eget slags. 
 
32:32 Om sæden derfor vokser, da er den god, men dersom den ikke vokser, da er den ikke god og 
skal kastes bort. 
 
32:33 Og da I har gjort forsæget og plantet sæden, og den svulmer og spirer og begynder at vokse, må 
I sandelig vide, at sæden er god. 
 
32:34 Og er jeres kundskab nu fuldkommen med hensyn til dette, men jeres tro er blevet uvirksom, og 
det er, fordi I ved, thi I ved, at ordet har opfyldt sjælen, og I ved også, at det er spiret op, så jeres forstand 
begynder at blive oplyst og jeres sind at udvides. 
 
32:35 O, er det da ikke en virkelighed?  jeg siger jo; thi det er lys, og alt lys er godt, fordi det er synligt; 
derfor kan I vide, at det er godt.  Og nu er jeres kundskab fuldkommen, efter at I har set dette lys? 
 
32:36 Jeg siger nej, og I må heller ikke henlægge troen, thi I har kun øvet jer i tro ved at plante sæden, 
så I ved forsøg kan vide, om sæden var god. 
 
32:37 Og når træet begynder at vokse, vil I sige:  Lad os passe det med megen omhu, så det kan slå 
rod og vokse op og bære frugt for os.  Og dersom I nu passer det med megen omhu, vil det slå rod og 
vokse op og bære frugt. 
 
32:38 Men dersom I forsømmer træet og ikke drager omsorg for det, vil det ikke slå rod; og når solen 
kommer og kaster sine brændende stråler derpå, visner det, fordi det ingen rod har, og I rykker det op og 
kaster det ud. 
 
32:39 Det er ikke, fordi sæden ikke var god, og det er heller ikke, fordi dets frugter ikke ville være 
ønskværdige, men det er, fordi jeres jord er ufrugtbar, og I ikke vil drage omsorg for træet; derfor kan I 
ikke nyde frugten deraf. 
 
32:40 Og om I ikke vil pleje ordet og med troens øjne skue fremad til frugten deraf, så kan I aldrig 
plukke frugten af livets træ. 
 



32:41 Men dersom I vil pleje ordet, ja, passe træet, når det begynder at vokse ved jeres tro, med stor 
flid og tålmodighed og med glæde se hen til frugten deraf, da vil det slå rod, og det skal blive et træ, der 
vokser op til evigt liv. 
 
32:42 Og på grund af jeres flid, jeres tro og jeres tålmodighed i at dyrke ordet, så det må kunna slå rod i 
jer, skal I lidt efter lidt plukke frugten deraf, som er ganske dejlig, ja, sødere end alt, hvad der er sødt og 
hvidere end alt, hvad der er hvidt, ja, og renere end alt, hvad der er rent; og I skal gøre jer tilgode med 
denne frugt, til I er mætte, så I ikke sulter og heller ikke tørster. 
 
32:43 Da, mine brødre, skal I høste lønnen for jeres tro og jeres flid, tålmodighed og langmodighed i at 
vente på, at træet skal bære frugt til jer. 
 

Kapitel 33 
 
33:1 Og efter af Alma nu havde talt disse ord, sendte de bud til ham for at få at vide, om de skulle tro 
på en Gud for at kunne få den frugt, som han havde talt om, eller hvorledes de skulle plante sæden eller 
ordet, hvorom han havde talt og sagt, at det skulle plantes i deres hjerter, eller på hvad måde de skulle 
begynde at øve sig i tro. 
 
33:2 Og Alma sagde til dem:  I har sagt, at I ikke kan dyrke jeres Gud, fordi I er blevet kastet ud af 
synagogerne.  Men jeg siger jer, dersom I antager, at I ikke kan dyrke Gud, tager I meget fejl, og I burde 
ransage skrifterne; og dersom I mener, at de har lært jer dette, da forstår I dem ikke. 
 
33:3 Husker I at have læst, hvad Zenos, den fordums profet, har sagt angående bøn og gudsdyrkelse? 
 
33:4 Thi han sagde:  Du er barmhjertig, o Gud, thi du har hørt min bøn, da jeg var i ørkenen; ja, du var 
barmhjertig, da jeg bad angående dem, der var mine fjender, og du omvendte dem til mig. 
 
33:5 Ja, o Gud, du var nådig mod mig, da jeg råbte til dig på min mark; da jeg råbte til dig i bøn, hørte 
du mig. 
 
33:6 Og atter, o Gud, da jeg vendte tilbage til mit hus, bønhørte du mig. 
 
33:7 Og da jeg gik ind i mit lønkammer og bad til dig, o Herre, hørte du mig. 
 
33:8 Ja, du er barmhjertig mod dine børn, når de anråber dig for at blive hørt af dig og ikke af 
menneskene, og du vil bønhøre dem. 
 
33:9 Ja, o Gud, du har været barmhjertig mod mig og hørt mine råb i dine forsamlinger. 
 
33:10 Ja, du har også hørt mig, når jeg er blevet kastet ud og blevet foragtet af mine fjender; ja, du 
hørte mine råb og var fortørnet på mine fjender, og du hjemsøgte dem i din vrede med hastig 
ødelæggelse. 
 
33:11 Og du hørte mig for mine genvordigheders og min oprigtigheds skyld; og det er for din Søns 
skyld, at du har været så barmhjertig mod mig; derfor vil jeg råbe til dig i alle mine genvordigheder, thi i 
dig er min fryd; du har bortvendt dine straffedomme fra mig for din Søns skyld. 
 
33:12 Og nu sagde Alma til dem:  Tror I de skrifter, som er skrevet af de gamle? 
 
33:13 Og dersom I gør det, da må I tro, hvad Zenos sagde; thi han sagde:  Du har bortvende dine 
straffedomme for din Søns skyld. 
 
33:14 Mine brødre, jeg vil nu spørge, om I har læst skrifterne?  Dersom I har læst dem, hvorfor kan I da 
ikke tro på Guds Søn? 
 



33:15 Thi der er ikke skrevet, at Zenos alene talte om disse ting, men Zenock talte også derom. 
 
33:16 Thi han sagde:  Du er vred, o, Herre på dette folk, fordi de ikke vil forstå din nåde, som du har 
skænket dem ved din Søn. 
 
33:17 Og nu ser I, mine brødre, at en anden fordums profet har vidnet om Guds Søn, og fordi folket ikke 
ville forstå hans ord, stenede de ham til døde. 
 
33:18 Men det er ikke alt; det er ikke de eneste, der har talt om Guds Søn. 
 
33:19 Han blev omtalt af Moses; ja, der blev rejst et sindbillede i ørkenen, så at hver den, der ville se på 
det, kunne leve.  Og mange så derpå og levede. 
 
33:20 Men kun få forstod meningen dermed på grund af hjertets hårdhed.  Men der fandtes mange, 
som var så forhærdede, at de ikke ville se derpå, og de omkom.  Og grunden til, at de ikke ville se derpå 
var, at de ikke troede, at det kunne helbrede dem. 
 
33:21 O, mine brødre, dersom I kunne blive helbredet ved blot at kaste blikket opad, ville I da ikke 
hurtigt gøre det, eller ville I hellere forhærde hjertet i vantro og være efterladende og ikke hæve blikket og 
således omkomme. 
 
33:22 Hvis så er, skal ulykker ramme jer; men hvis det ikke er således, da løft blikket og begynd at tro 
på Guds Søn, at han vil komme for at forløse sit folk, og at han skal lide og dø for at forsone for dets 
synder, og at han igen skal opstå fra de døde, hvad der skal tilvejebringe opstandelsen, så alle 
mennesker skal stå for ham for at dømmes efter deres gerninger på den yderste dag, på dommens dag. 
 
33:23 Mine elskede brødre, nu ønsker jeg, at I skal plante dette ord i jeres hjerter; og når det begynder 
at spire, drag da omsorg for det gennem troen.  Og det skal blive et træ, der vokser op i jer til evigt liv.  Og 
Gud give, at jeres byrder må blive lette ved glæden over hans Søn.  Alt dette kan I gøre, dersom I vil.  
Amen. 
 

Kapitel 34 
 
34:1 Og efter at Alma havde talt disse ord til dem, satte han sig ned på jorden, og Amulek stod op og 
begyndte at lære dem, idet han sagde: 
 
34:2 Mine brødre, jeg tror, det er umuligt, at I kan være uvidende om det, der er blevet talt angående 
Kristi komme, ham, om hvem vi lærer, at han er Guds Søn; ja, jeg ved, at I tilfulde blev belært om det, før 
I skilte jer ud fra os. 
 
34:3 Og eftersom I har begæret af min elskede broder, at han skulle sige jer, hvad I skal gøre på 
grund af jeres genvordigheder, har han talt noget til jer for at berede jeres sind; ja, han har formanet jer til 
tro og tålmodighed. 
 
34:4 ja, til at have tro nok til, at I kan plante order i hjertet, så I kan prøve dets værdi. 
 
34:5 Og vi har set, at det store spørgsmål, som ligger jer på sinde er, om ordet er i Guds Søn, eller om 
der ingen Kristus skal komme. 
 
34:6 Og I kan også se, at min broder i mange tilfælde har bevist overfor jer, at ordet er i Kristus til 
frelse. 
 
34:7 Min broder har henvist til Zenos's ord for at bevise, at forløsningen kommer ved Guds Søn og 
ligeledes til Zenocks ord; og han har også henvist til Moses for at bevise, at disse ting er sande. 
 



34:8 Og nu vil jeg selv vidne for jer, at disse ting er sande.  Jeg siger jer, at jeg ved, at Kristus skal 
komme blandt menneskenes børn for at påtage sig sit folks overtrædelser, og at han skal sone for 
verdens synder, thi Gud Herren har talt det. 
 
34:9 Thi det er nødvendigt, at der udvirkes en forsoning; for efter den evige Guds store plan må der 
komme en forsoning; hvis ikke ville hele menneskeheden uundgåeligt omkomme; ja, alle er forhærdede, 
ja, alle er faldet og fortabt og må omkomme, hvis det ikke var for den forsoning, som nødvendigvis må 
ske. 
 
34:10 Thi det er nødvendigt, at der må bringes et stort og et sidste offer; ja, ikke et offer af mennesker, 
ej heller af dyr, ej heller af nogen slags fugl; thi det skal ikke være et menneskeligt offer, men det skal 
være et uendeligt og evigt offer. 
 
34:11 Intet menneske kan ofre sit eget blod for at sone andres synder.  Dersom et menneske begår 
mord, vil da vor lov, som er retfærdig, kræve hans broders liv?  Jeg siger jer nej. 
 
34:12 Men loven kræver hans liv, som har begået mord; derfor kan intet mindre end en uendelig 
forsoning være tilstrækkelig for verdens synder. 
 
34:13 Derfor er det nødvendigt, at et stort og sidste offer gøres; og da skal der blive eller der må 
nødvendigvis blive ende på blodsudgydelse; da skal Moseloven fuldkommes; ja, det hele skal fulkommes 
til punkt og prikke, og intet skal forgå. 
 
34:14 Se, det er hele betydningen af loven; hver eneste del deraf henviser til det store og sidste offer; 
og dette store og sidste offer skal være Guds Søn, ja, det skal være uendeligt og evigt. 
 
34:15 Og således vil han bringe alle dem frelse, der vil tro på hans navn; og hensigten med dette sidste 
offer er at tilvejebringe den inderlige barmhjertighed, som overvinder retfærdigheden og tilvejebringer det 
middel, hvorved mennesker kan få tro til omvendelse. 
 
34:16 Således kan nåden fyldestgøre retfærdighedens krav og omringe dem med sikkerhedens arme, 
medens den, der ikke øver sig i tro til omvendelse, er udsat for hele lovens retfærdige fordringer; derfor er 
den store og evige forløsningsplan kun for den, som har tro til omvendelse. 
 
34:17 Må Gud derfor forunde jer, mine brødre, så I kan begynde at udøve tro til omvendelse og påkalde 
hans hellige navn, så han vil være barmhjertig mod jer. 
 
34:18 Ja, råb til ham om nåde, thi han harmagt til at frelse. 
 
34:19 Ja, ydmyg jer og vedbliv at bede til ham. 
 
34:20 Bed til ham, når I er i marken, ja, for alle jeres hjorde. 
 
34:21 Bed til ham hjemme, ja, for hele jeres hus, både morgen, middag og aften. 
 
34:22 Ja, bed til ham mod jeres fjenders magt. 
 
34:23 Ja, bed til ham imod djævelen, som er en fjende af al retfærdighed. 
 
34:24 Bed til ham for markens afgrøder, at I må have held med dem. 
 
34:25 Bed for hjordene på markerne, at de må formeres. 
 
34:26 Men det er ikke alt; I må udøse jeres sjæl i lønkammeret og på lønlige steder og i ørkenen. 
 



34:27 Ja, og når I ikke råber til Herren, lad da hjertet være fyldt og opløftet i bøn til ham bestandig for 
jeres velfærd og ligeledes for deres velfærd, som er omkring jer. 
 
34:28 Mine elskede brødre, jeg siger jer:  Antag ikke, at det er alt; thi efter at I har gjort alle disse ting, 
og I bortviser den trængende og den nøgne og ikke besøger den syge og den bekymrede og ikke deler 
jeres midler -- om I har nogen -- med dem, som trænger dertil, siger jeg jer, at dersom I ikke gør nogen af 
disse ting, da er jeres bøn forgæves og gavner jer intet, og I er som hyklere, der fornægter troen. 
 
34:29 Dersom I derfor ikke ihukommer at være gavmilde, er I som affaldet, som smelterne kaster ud, da 
det ikke er af nogen værdi, og det bliver trådt under fode af mennesker. 
 
34:30 Mine brødre, eftersom de hellige skrifter vidner om disse ting, og I har fået så mange 
vidnedsbyrd, ønsker jeg, at I skal komme ud og bære omvendelsens frugter. 
 
34:31 Ja, jeg ville ønske, I ville komme og ikke forhærde jeres hjerter længere; thi se, nu er tiden og 
frelsens dag for jer; og dersom I vil omvende jer og ikke forhærde hjertet, skal den store forløsningsplan 
snart blive iværksat for jer. 
 
34:32 Dette liv er tiden, da menneskene skulle berede sig til at møde Gud; ja, dette livs dag er den dag, 
da menneskene skal udføre deres arbejde. 
 
34:33 Og som jeg sagde jer før, eftersom I har haft så mange vidnesbyrd, så beder jeg jer om ikke at 
opsætte jeres omvendelsesdag til enden; thi dersom vi ikke benytter vor tid i dette liv, da kommer der 
efter denne livets dag, som er os givet til at berede os til evigheden, en mørk nat, hvori intet arbejde kan 
udrettes. 
 
34:34 I kan ikke sige, når I kommer til dette frygtelige tidspunkt:  Jeg vil angre og omvende mig til min 
Gud.  Nej, I kan ikke sige det, thi den samme ånd, som er i besiddelse af jeres legeme, når I går ud af 
dette liv, den samme ånd vil have magt til at tage jeres legeme i besiddelse i den evige verden. 
 
34:35 Thi dersom I har opsat jeres omvendelsesdag til døden, da er I blevet djævelens ånd undergivet, 
og han besegler jer som sine; thi Herrens ånd har forladt jer og kan ikke være hos jer, og djævelen har 
fuldkommen magt over jer; det er de ondes sidste tilstand. 
 
34:36 Og jeg ved dette, fordi Herren har sagt, at han ikke bor i vanhellige templer, men han bor i de 
retfærdiges hjerter; ja, han har også sagt, at de retfærdige skal sidde i hans rige og ikke mere gå ud; men 
deres klæder vil blive gjort hvide ved Lammets blod. 
 
34:37 Mine elskede brødre, jeg ønsker nu, at I skal huske dette, og at I skal udarbejde jeres frelse med 
frygt for Gud, og at I ikke mere skal fornægte Kristi komme, 
 
34:38 at I ikke mere skal stride mod den Helligånd, men modtage den og påtage jer Kristi navn, at I skal 
ydmyge jer, ja, til støvet og tilbede Gud i ånd og sandhed, hvorend I er, og at I daglig skal leve i 
taksigelse for den store nåde og velsignelse, som han skænker jer. 
 
34:39 Ja, og jeg formaner jer ligeledes, mine brødre, at I bestandig skal være årvågne i bøn, så I ikke 
bliver vildledt af djævelens fristelser, at han ikke skal få magt over jer, og at I ikke skal blive hans 
undersåtter på den yderste dag; thi han giver jer ikke noget godt til løn. 
 
34:40 Mine elskede brødre, nu ønsker jeg at formane jer til tålmodighed og til at udholde alle slags 
genvordigheder, til ikke at stride mod dem, der kaster jer ud for jeres store fattigdoms skyld, så at I ikke 
bliver syndere som de; 
 
34:41 men at I må have tålmodighed og udholde disse genvordigheder med fast forhåbning, at I engang 
skal finde hvile for alle jeres lidelser. 
 



Kapitel 35 
 
35:1 Og efter at Amulek havde talt disse ord, trak de sig tilbage fra mængden og kom over til Jershons 
land. 
 
35:2 Og resten af brødrene kom også over til Jershons land, efter at de havde prædiket ordet for 
zoramiterne. 
 
35:3 Og efter at den mere ansete del af zoramiterne havde rådført sig med hinanden om ordet, der var 
blevet prædiket for dem, blev de vrede på grund af ordet, thi det ødelagde deres håndtering; derfor ville 
de ikke give agt derpå. 
 
35:4 Og de sendte bud til folket i hele landet og samlede dem sammen, og de rådførte sig med dem 
om ordet, der var blevet talt. 
 
35:5 Og deres ledere, præster og lærere lod ikke folket vide noget om deres hensigter; derfor fandt de 
i hemmelighed ud af folkets mening. 
 
35:6 Og da de havde fundet ud af hele folkets tanker, blev de, der havde kunnet lide de ord, som Alma 
og hans brødre havde talt, drevet ud af landet; og det var mange, og de kom også over til Jershons land. 
 
35:7 Og Alma og hans brødre betjente dem. 
 
35:8 Og zoramiterne blev vrede på Ammons folk, som var i Jershon, og zoramiternes øverste regent, 
der var en meget ugudelig mand, sendte bud over til Ammons folk og forlangte, at de skulle uddrive alle 
dem af landet, som kom over til dem fra zoramiterne. 
 
35:9 Og han udslyngede mange trusler mod dem.  Men Ammons folk frygtede ikke for deres ord; 
derfor uddrev de dem ikke, men de tog imod alle de fattige zoramiter, der kom over til dem; og de plejede 
dem og klædte dem og gav dem land til ejendom, og de betjente dem i forhold til deres trang. 
 
35:10 Og dette vakte zoramiternes vrede mod Ammons folk, og de begyndte at blande sig med 
lamaniterne og opæggede ligeledes dem til vrede mod Ammons folk. 
 
35:11 Og således begyndte zoramiterne og lamaniterne at træffe forberedelser til krig mod Ammons 
folk og ligeledes mod nephiterne. 
 
35:12 Og således endte det syttende år af dommernes regering over Nephis folk.  {74 f.K.} 
 
35:13 Og Ammons folk drog ud af Jershons land og kom over til Meleks land og gav plads i Jershons 
land for nephiternes hære, så de kunne kæmpe med lamaniternes og zoramiternes hære, og således 
begyndte en krig mellem lamaniterne og nephiterne i det attende år af dommernes regering; og der skal 
senere gives en beretning om deres krige. 
 
35:14 Og Alma, Ammon og deres brødre samt Almas to sønner vendte tilbage til Zarahemlas land efter 
at have været redskaber i Guds hånd til at bringe mange zoramiter til omvendelse; og så mange, der blev 
omvendt, blev uddrevet af landet; men de havde fået land til ejendom i Jershons land, og de havde 
grebet til våben for at forsvare sig selv, deres hustruer, deres børn og deres besiddelser. 
 
35:15 Og Alma var bedrøvet over sit folks ugudelighed, ja, over de krige og blodsudgydelser og 
uenigheder, der herskede blandt dem; og eftersom han havde været ude for at forkynde ordet eller sendt 
andre for at forkynde ordet til hele folket i hver by og så, at folkets hjerter begyndte at forhærdes, og at de 
begyndte at blive forarget over ordets strenghed, blev han meget bedrøvet. 
 



35:16 Derfor lod han sine sønner samles, for at han kunne give dem, hver især, befaling angående de 
ting, der hører under retfærdighed.  Og vi har en beretning om de befalinger, som han gav dem i 
overensstemmelse med hans egen optegnelse. 
 
Almas befalinger til sin søn Helaman.  Omfattende kapitel 36 og 37. 
 

Kapitel 36 
 
36:1 Min søn, giv agt på mine ord; thi jeg giver dig min ed på, at såfremt du holder Guds befalinger, 
skal det gå dig vel i landet. 
 
36:2 Jeg ville ønske, at du ville gøre, som jet har gjort og ihukomme vore fædres fangenskab; thi de 
var i trældom, og ingen uden Abrahams, Isaks og Jakobs Gud kunne udfri dem; og han udfriede dem 
sandelig af deres trængsler. 
 
36:3 O, min søn Helaman, du er endnu ung, og derfor formaner jeg dig til at give agt på mine ord og 
lære af mig; thi jeg ved, at hver den, der sætter sin lid til Gud, vil blive styrket i sine prøver og trængsler 
og genvordigheder, og vil blive ophøjet på den yderste dag. 
 
36:4 Og jeg ønsker ikke, at du skal tro, at jeg ved dette af mig selv, ikke af det timelige, men af det 
åndelige, ikke af det kødelige sind, men af Gud. 
 
36:5 Nu siger jeg dig, dersom jeg ikke var blevet født af Gud, havde jeg ikke kendt disse ting; men 
Gud har ved sine hellige engles mund kundgjort disse ting for mig; dog ikke for min egen fortjenestes 
skyld. 
 
36:6 thi jeg gik om med Mosiahs sønner og søgte at ødelægge Guds kirke, men Gud sendte os sin 
hellige engel for at standse os på vejen. 
 
36:7 Og han talte til os som med tordenrøst, og den hele jord skælvede under vore fødder, og vi faldt 
alle til jorden, thi Herrens frygt kom over os. 
 
36:8 Men røsten sagde til mig:  Stå op!  Og jeg rejste mig op og så engelen. 
 
36:9 Og han sagde til mig:  Om du selv vil ødelægges, så søg dog ikke mere at ødelægge Guds kirke. 
 
36:10 Og jeg faldt til jorden; og i tre dage og tre nætter kunne jeg ikke åbne munden, og jeg kunne 
heller ikke bruge mine lemmer. 
 
36:11 Og engelen sagde flere ting til mig, som blev hørt af mine brødre, men jeg hørte dem ikke; thi da 
jeg hørte de ord:  Om du selv vil ødelægges, så søg dog ikke mere at ødelægge Guds kirke, blev jeg 
grebet af så stor skræk og frygt, at jeg måske skulle blive ødelagt, at jeg faldt til jorden og ikke hørte 
mere. 
 
36:12 Men jeg blev plaget af evig kval, thi min sjæl var i højeste grad i oprør og plaget af alle mine 
synder. 
 
36:13 Ja, jeg huskede alle mine synder og overtrædelser, for hvis skyld jeg blev plaget af helvedes 
kvaler; ja, jeg indså, at jeg havde stridt imod min Gud, og at jeg ikke havde holdt hans hellige bud. 
 
36:14 Og jeg havde dræbt mange af hans børn, eller rettere sagt, jeg havde forledt dem til fordærvelse; 
ja, så stor havde min ugudelighed været, at selve tanken om at komme i min Guds nærhed plagede min 
sjæl med uudsigelig angst. 
 
36:15 O, tænkte jeg, gid jeg kunne blive forvist og tilintetgjort, både sjæl og legeme, så jeg ikke skulle 
komme til at stå for min Guds åsyn og blive dømt efter mine gerninger. 



 
36:16 Og i tre dage og tre nætter blev jeg plaget som med en fordømt sjæls kvaler. 
 
36:17 Og medens jeg således blev pint og plaget og oprørt ved erindringen om mine mange synder, da 
huskede jeg også at have hørt min fader profetere for folket angående Jesus Kristus, en Guds Søn, der 
skulle komme for at gøre forsoning for verdens synder. 
 
36:18 Og da denne tanke bemægtigede sig min sjæl, råbte jeg i hjertet:  O, Jesus, du Guds Søn, 
forbarm dig over mig, som er i bitterheds galde og omgivet af dødens evige lænker. 
 
36:19 Og da jeg tænkte således, mindedes jeg ikke længere mine kvaler, og jeg oprørtes ikke mere ved 
erindringen om mine synder. 
 
36:20 Og hvilken glæde og hvilket forunderligt lys så jeg ikke; ja, min sjæl blev fyldt med glæde, lige så 
stor som min kval havde været. 
 
36:21 Ja, jeg siger dig, min Søn, at intet kunne være så smerteligt og så bittert, som min kval var.  Og 
atter siger jeg dig, min søn, at på den anden side kan intet være så lifligt og sødt, som min glæde var. 
 
36:22 Ja, jeg syntes, at jeg, ligesom vor fader Lehi, så Gud sidde på sin trone, omgivet af talløse 
engleskarer, som sang og priste deres Gud; ja, og min sjæl længtes efter at komme dér. 
 
36:23 Men se, mine lemmer fik atter deres styrke, og jeg stod på benene og bevidnede for folket, at jeg 
var blevet født af Gud. 
 
36:24 Og fra den tid til nu har jeg arbejdet uden ophør for at bringe sjæle til omvendelse, for at få dem til 
at tage del i den store glæde, som jeg følte, så at de også kunne blive født af Gud og blive fyldt med den 
Helligånd. 
 
36:25 Min søn, Herren giver mig overordentlig stor glæde ved frugten af mit arbejde. 
 
36:26 Thi ved ordet, som han har skænket mig, er mange blevet født af Gud og har smagt, som jeg har 
smagt, og har set øje til øje, som jeg har set; derfor kender de det, som jeg har talt om, som jeg kender 
det, og den kundskab, jeg har, er af Gud. 
 
36:27 Og jeg er blevet styrket under allehånde prøvelser og trængsler, ja, i alle slags genvordigheder; 
ja, Gud har udfriet mig af fængsel, af lænker og af døden; ja, jeg sætter min lid til ham, og han vil 
fremdeles udfri mig. 
 
36:28 Og jeg ved, at han vil oprejse mig på den yderste dag til at bo hos sig i herlighed; og jeg vil prise 
ham til evig tid, thi han har ført vore fædre ud af Ægypten, og han lod Det røde Hav opsluge ægypterne, 
og ved sin magt førte han vore fædre ind i det forjættede land; ja, han har udfriet dem af trældom og 
fangenskab gang efter gang. 
 
36:29 Ja, han har ligeledes ført vore fædre ud af Jerusalems land; og han har også ved sin evige magt 
udfriet dem af trældom og fangenskab fra tid til anden, lige til denne dag; og jeg har altid bevaret 
erindringen om deres fangenskab; og du bør også huske deres fangenskab, som jeg har gjort. 
 
36:30 Men min søn, det er ikke alt; thi du bør vide, som jeg ved, at såfremt du holder Guds bud, skal det 
gå dig vel i landet; og du bør også vide, at dersom du ikke holder Guds bud, skal du blive udelukket fra 
hans ansigt.  Og det er ifølge hans ord. 
 

Kapitel 37 
 
37:1 Min søn Helaman, jeg befaler dig nu, at du tager de optegnelser, der har været mig betroet. 
 



37:2 Og jeg beordrer dig også til at skrive en beretning om dette folk, ligesom jeg har gjort på Nephis 
plader og holde alle de ting hellige, som jeg har opbevaret, ja, akkurat som jeg har gjort; thi det er i en viis 
hensigt, at de bliver opbevaret. 
 
37:3 Og ligeledes messingpladerne, som indeholder optegnelserne af de hellige skrifter og vore 
forfædres slægtsregister lige fra begyndelsen. 
 
37:4 Vore fædre profeterede, at de skulle opbevares og overleveres fra slægt til slægt og føres og 
bevares ved Herrens hånd, indtil de skulle gå ud til alle slægter, stammer, tungemål og folk, så at disse 
kunne få kendskab til de hemmeligheder, de indeholder. 
 
37:5 Og dersom de bliver bevaret, vil de blive ved med at være blanke, ja, de vil forblive blanke og 
ligeså alle de plader, der indeholder hellig skrift. 
 
37:6 Nu tror du måske, det er dårskab af mig; men jeg siger dig, at ved små og ringe ting bliver der 
udrettet store ting, og ved ringe midler beskæmmes de vise ofte. 
 
37:7 Og Gud Herren bringer midler i anvendelse for at udføre sine store og evige hensigter; og med 
meget små ting beskæmmer Herren de vise og tilvejebringer mange sjæles frelse. 
 
37:8 Og det har hidtil været i overensstemmelse med Guds visdom, at disse ting skulle opbevares; thi 
de har styrket dette folks hukommelse og overbevist mange om deres vejs vildfarelse og bragt dem til 
kundskab om deres Gud, til deres sjæls frelse. 
 
37:9 Ja, jeg siger dig, at var det ikke for de tings skyld, som disse optegnelser indeholder, og som 
findes på disse plader, kunne Ammon og hans brødre ikke have overbevist så mange tusinde lamaniter 
om urigtigheden af fædrenes overleveringer; ja, disse optegnelser og deres ord bragte dem til 
omvendelse; det vil sige:  de bragte dem til kundskab om Herren, deres Gud, og til at glæde sig i Jesus 
Kristus, deres Forløser. 
 
37:10 Og hvem ved, om de endnu ikke kan tjene til at bringe mange tusinde lamaniter, ja og ligeledes 
mange tusinde af vore hårdnakkede brødre, nephiterne, som nu forhærder deres hjerter i synd og 
ugudelighed, til kundskab om deres Forløser? 
 
37:11 Disse hemmeligheder er endnu ikke blevet fuldstændig kundgjort for mig; derfor vil jeg ikke sige 
mere derom. 
 
37:12 Men det er mig nok at sige, at de er opbevaret i en viis hensigt, som Gud kender; thi han råder i 
visdom over alle sine gerninger, og hans stier er rette, og hans veje er eet evigt kredsløb. 
 
37:13 O, Helaman, min søn, ihukom, hvor strenge Guds bud er.  Og han sagde:  Dersom I vil holde 
mine bud, skal det gå jer vel i landet; men dersom I ikke holder hans bud, skal I blive udelukket fra hans 
ansigt. 
 
37:14 Og husk nu, min søn, at Gud har betroet dig disse hellige ting, som han har holdt hellige, og som 
han vil holde og opbevare i sin vise hensigt, for at han kan vise sin magt for kommende slægter. 
 
37:15 Og nu siger jeg dig ved profetiens ånd, at dersom du overtræder Guds bud, skal disse ting, som 
er hellige, tages fra dig ved Guds kraft, og du skal overgives til Satan, så han kan sigte dig som avner for 
vinden. 
 
37:16 Men dersom du holder Guds bud og gør med disse hellige ting, som Herren befaler dig -- thi du 
må adspørge Herren om alt, hvad du skal gøre ved dem -- kan ingen magt, hverken på jorden eller i 
helvede, tage dem fra dig, thi Gud har magt til at opfylde alle sine ord. 
 



37:17 Han vil opfylde alle de forjættelser, han giver dig; thi han har opfyldt alle de forjættelser, han har 
tilsagt vore fædre. 
 
37:18 Thi han lovede dem, at han ville opbevare disse ting i en viis hensigt, så han kunne vise sin magt 
for kommende slægter. 
 
37:19 En hensigt har han allerede opnået, nemlig at bringe mange tusinde lamaniter til kundskab om 
sandheden; og han har vist sin magt ved disse plader, og han vil fremdeles vise sin magt ved dem for 
kommende slægter; derfor skal de opbevares. 
 
37:20 Derfor befaler jeg dig, min søn Helaman, at være nidkær i at opfylde alle mine ord og at være 
nidkær til at holde Guds bud, som de er skrevet. 
 
37:21 Og nu vil jeg tale til dig angående de fire og tyve plader, at du tager vare på dem, så at 
hemmelighederne og mørkets gerninger og deres lønlige gerninger eller de folks hemmelige gerninger, 
som er blevet udryddet, må åbenbares for dette folk; ja, at alle deres mord, røverier, plyndringer og 
synder og vederstyggeligheder kan åbenbares for dette folk, og at du passer på disse udtydere. 
 
37:22 Thi Herren så, at hans folk begyndte at arbejde i mørke, ja, udføre hemmelige mord og 
vederstyggeligheder; derfor sagde Herren, at dersom de ikke omvendte sig, skulle de udryddes af jorden. 
 
37:23 Og Herren sagde:  Jeg vil berede min tjener Gazelem en sten, der skal skinne imørket som et lys, 
så jeg må kunne åbenbare for mit folk, der tjener mig, deres brødres gerninger, ja hemmelighedens og 
mørkets gerninger og deres synder og vederstyggeligheder. 
 
37:24 Min søn, disse udtydere blev tilberedt, for at Guds ord kunne opfyldes, som han talte, idet han 
sagde: 
 
37:25 Jeg vil bringe alle deres hemmelige gerninger og deres vederstyggeligheder ud af mørket frem i 
lyset; og dersom de ikke omvender sig, vil jeg udrydde dem af jorden; og jeg vil bringe alle deres 
hemmeligheder og vederstyggeligheder frem i lyset for alle folk, som fra nu af besidder landet. 
 
37:26 Og nu ser vi, min søn, at de ikke omvendte sig; derfor er de blevet udryddet, og så langt er Guds 
ord blevet opfyldt; ja, deres hemmelige vederstyggeligheder er kommet ud af mørket og kundgjort for os. 
 
37:27 Og nu befaler jeg dig, min søn, at holde alle deres løfter og pagter og overenskomster i deres 
hemmelige vederstyggeligheder skjult; ja, alle deres tegn og undere skal du holde skjult for dette folk, så 
de ikke får kundskab derom, så at de heller ikke henfalder i mørke og bliver udryddet. 
 
37:28 Thi der hviler en forbandelse over hele dette land, at der ifølge Guds kraft skal komme 
ødelæggelse over alle disse mørkets arbejdere, når de tilfulde har udført deres gerning; derfor ønsker jeg 
ikke, at dette skal ødelægges. 
 
37:29 Derfor skal du holde disse hemmelige planer med deres løfter og pagter fra dette folk og alene 
lade dem vide deres ugudelighed, mord og afskyeligheder; og du skal lære dem at afsky sådanne 
ugudeligheder, vederstyggeligheder og mord; du skal belære dem om, at disse folk blev udryddet på 
grund af deres synder, vederstyggeligheder og mord. 
 
37:30 Thi de slog alle Herrens profeter ihjel, der kom til dem for at forkynde dem om deres synder; og 
blodet af dem, som de slog ihjel, råbte til Herren, deres Gud, om hævn over dem, som var deres mordere; 
og således kom Guds straffedomme over disse mørkets arbejdere og hemmelige foreninger. 
 
37:31 Ja, forbandet være landet for evigt for dem, som udfører mørkets gerninger og arbejder for 
hemmelige foreninger, ja, til ødelæggelse, medmindre de omvender sig, førend det er gået for vidt. 
 



37:32 Min søn, ihukom de ord, som jeg har talt til dig; betro ikke dette folk disse hemmelige planer, men 
indgyd dem evigt had til synd og ugudelighed. 
 
37:33 Prædik for dem omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus; lær dem at ydmyge sig og at 
være sagtmodige og ydmyge af hjertet; lær dem at modstå alle djævelens fristelser ved deres tro på den 
Herre Jesus Kristus. 
 
37:34 Lær dem aldrig at blive trætte af at gøre det gode, men at være sagtmodige og ydmyge af hjertet; 
thi sådanne skal finde hvile for sjælen. 
 
37:35 O, min søn, husk at lære visdom i din ungdom; ja, lær i din ungdom at holde Guds bud. 
 
37:36 Ja, råb til Gud om hele dit underhold; ja, lad alle dine gerninger være for Herren, og hvor du end 
går, lad det ske i Herren, ja, lad dine tanker være henvendt til Herren; ja, lad dit hjertes attrå være til 
Herren evindelig. 
 
37:37 Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, og han vil vejlede dig til det gode; ja, når du lægger 
dig om aftenen, da læg dig for Herren, så han kan våge over dig, medens du sover; og når du står op om 
morgenen, da lad dit hjerte være fuldt af taksigelse til Gud; og dersom du gør det, skal du blive ophøjet 
på den yderste dag. 
 
37:38 Og nu, min søn, har jeg noget at sige angående det, som vore fædre kaldte en kugle eller 
vejviser, thi vore fædre kaldte den Liahona, hvilket betyder, når det udlægges, kompas, og Herren 
beredte det. 
 
37:39 Og der findes intet menneske, der kan efterligne så forunderligt et arbejde.  Og det blev beredt for 
at vise vore fædre, i hvilken retning de skulle gå i ørkenen. 
 
37:40 Og den virkede for dem i overensstemmelse med deres tro på Gud; når de derfor havde tro til, at 
Gud kunne lade disse visere udpege den vej for dem, de skulle gå, da skete det; derfor så de dette under 
og ligeledes andre undergerninger, der blev udført ved Guds kraft, dag for dag. 
 
37:41 Netop fordi disse mirakler blev udført ved ringe midler, viste de sig for dem som store undere.  
Dog blev de efterladne og glemte at udøve deres tro og flid, og da ophørte disse forunderlige gerninger, 
og de gjorde ingen fremgang på rejsen. 
 
37:42 Derfor tøvede de i ørkenen og vandrede ikke den rette vej, og de led sult og tørst for deres 
overtrædelsers skyld. 
 
37:43 Min søn, nu ønsker jeg, at du skal forstå, at disse ting er billedlige; thi når vore fædre var 
efterladne i at give agt på dette kompas, som tilhører timelige ting, gjorde de ingen fremgang; og således 
er det også med åndelige ting. 
 
37:44 Thi det er lige så let at give agt på Kristi ord, som vil vise den rette vej til evig salighed, som det 
var for vore fædre at give agt på dette kompas, som ville vise dem den rette vej til det forjættede land. 
 
37:45 Og nu spørger jeg jer:  Er der ikke i dette et forbillede?  Thi lige så vist som denne vejviser bragte 
vore fædre til det forjættede land ved at følge dens anvisning, skal Kristi ord, om vi følger dets anvisning, 
føre os hinsides denne sorgens dal til et langt mere forjættet land. 
 
37:46 O, min søn, lad os ikke være ligegyldige, fordi vejen er let; thi således var det med vore fædre; 
det var således beredt for dem, at dersom de ville se op, kunne de leve; således er det også med os.  
Vejen er beredt, og dersom vi vil se op, skal vi leve evindelig. 
 
37:47 Min søn, se nu til, at du tager vare på disse hellige ting; ja, se frem til Gud og lev.  Gå til dette folk 
og forkynd ordet og vær besindig.  Lev vel, min søn. 



 
Almas befalinger til sin søn Shiblon. 
 

Kapitel 38 
 
 
38:1 Min søn, giv agt på mine ord, thi jeg siger dig, ligesom jeg sagde til Helaman, at såfremt du 
holder Guds bud, skal det gå dig vel i landet; og såfremt du ikke vil holde Guds bud, skal du blive kastet 
ud fra hans åsyn. 
 
38:2 Min søn, jeg håber nu, at jeg skal få stor glæde af dig på grund af din standhaftighed og din 
trofasthed mod Gud; thi eftersom du i din ungdom er begyndt at tragte efter Herren, din Gud, så håber 
jeg, at du vil blive ved med at holde hans bud; thi salig erden, der holder ud til enden. 
 
38:3 Jeg siger dig, min søn, at jeg allerede har haft stor glæde af dig på grund af din trofasthed og flid, 
din tålmodighed og langmodighed blandt zoramiterne. 
 
38:4 Thi jeg ved, at du var i lænker, ja, jeg ved også, at du blev stenet for ordets skyld; og du udholdt 
alt dette med tålmodighed, fordi Herren var med dig; og nu ved du, at Herren befriede dig. 
 
38:5 Min søn Shiblon, jeg ønsker nu, at du skal erindre, at såfremt du sætter din lid til Gud, skal du 
blive udfriet af dine prøvelser, trængsler og genvordigheder, og du skal blive ophøjet på den yderste dag. 
 
38:6 Nu ønsker jeg ikke, min søn, at du skal tro, at jeg ved dette af mig selv, men det er Guds ånd, 
som er i mig, der kundgør mig disse ting; thi dersom jeg ikke var blevet født af Gud, ville jeg ikke have 
haft kundskab om disse ting. 
 
38:7 Men Herren sendte i sin store nåde sin engel for at forkynde mig, at jeg måtte holde op med 
ødelæggelsesværket blandt hans folk; ja, jeg har set en engel ansigt til ansigt, og han talte med mig, og 
hans røst var som torden, og den rystede hele jorden. 
 
38:8 Og i tre dage og tre nætter var jeg i den bitreste kval og sjæleangst; og først da jeg råbte til den 
Herre Jesus Kristus om nåde, fik jeg forladelse for mine synder.  Men jeg råbte til ham og fik fred i sjælen. 
 
38:9 Min søn, jeg har sagt dig dette, for at du kunne lære visdom, så du kunne lære af mig, at der ikke 
er nogen anden vej og heller ikke noget andet middel, hvorved man kan blive salig, uden i og ved Kristus.  
Han er verdens liv og lys.  Han er sandhedens og retfærdighedens ord. 
 
38:10 Og da du nu er begyndt at forkynde ordet, så ønsker jeg, at du skal blive ved med at forkynde 
det; og jeg ønsker, at du må være flittig og mådeholden i alle ting. 
 
38:11 Pas på ikke at blive opløftet i hovmod; ja, vogt dig for at rose dig af din egen visdom og af din 
store styrke. 
 
38:12 Vær frimodig, men ikke overmodig og læg vægt på at beherske alle dine lidenskaber, så du kan 
være fyldt med kærlighed; vogt dig for lediggang. 
 
38:13 Bed ikke, som zoramiterne gør, thi du har set, at de beder for at blive hørt af menneskene og for 
at blive rost for deres visdom. 
 
38:14 Sig ikke:  O, Gud, jeg takker dig, at vi er bedre end vore brødre; men sig hellere:  O, Herre, tilgiv 
mig min uværdighed og ihukom mine brødre i nåde; ja, erkend altid din uværdighed for Gud. 
 
38:15 Og må Herren velsigne din sjæl og tage imod dig på den yderste dag i sit rige og der forblive i 
fred.  Gå nu, min søn, og forkynd ordet til dette folk.  Vær besindig.  Lev vel, min søn. 
 



Almas Befalinger til sin søn Corianton.  Omfattende kapitlerne 39-42 inklusive. 
 

Kapitel 39 
 
39:1 Min søn, jeg har noget mere at sige til dig end det, jeg sagde til din broder; thi har du ikke lagt 
mærke til din broders standhavtighed, hans trofasthed og nidkærhed til at holde Guds bud?  Har han ikke 
givet dig et godt eksempel? 
 
39:2 Thi du gav ikke så megen agt på mine ord, som din broder gjorde blandt zoramiternes folk.  Se, 
det er det, jeg har imod dig; du gik så vidt, at du roste dig af din styrke og din visdom. 
 
39:3 Og det er ikke alt, min søn.  Du gjorde det, der bedrøvede mig, thi du svigtede tjenestegerningen 
og tog over til Sirons land ved de lamanitiske grænser efter skøgen Isabel. 
 
39:4 Ja, hun stjal mangt et hjerte, men det var ingen undskyldning for dig, min søn.  Du burde have 
passet den gerning, som var blevet dig betroet. 
 
39:5 Ved du ikke, min søn, at disse ting er en vederstyggelighed i Herrens øjne, ja, vederstyggeligere 
end alle synder med undtagelse af udgydelse af uskyldigt blod eller det at fornægte den Helligånd? 
 
39:6 Thi dersom du fornægter den Helligånd, når den engang har haft bolig i dig, og du ved, at du 
fornægter den, da er det en synd, der er utilgivelig; og for den, der myrder, efter at været kommet til lys og 
kundskab om Gud, er det ikke let at få tilgivelse; ja, jeg siger dig, min søn, at det ikke er let for ham at få 
tilgivelse. 
 
39:7 Min søn, Gud give, at du ikke havde gjort dig skyldig i så stor en misgerning.  Jeg ville ikke dvæle 
ved dine misgerninger for at forurolige din sjæl, dersom det ikke var til gavn for dig. 
 
39:8 Men du kan ikke skjule dine misgerninger for Gud, og medmindre du omvender dig, vil de stå 
som et vidnesbyrd mod dig på den yderste dag. 
 
39:9 Min søn, jeg ville ønske, at du ville omvende dig og afstå fra dine synder og ikke mere gå efter 
øjnenes lyst, men fornægte dig i alt dette; thi uden du gør det, kan du ingenlunde arve Guds rige.  O, 
husk det og lad det være dig magtpåliggende at fornægte dig i alt dette. 
 
39:10 Og jeg giver dig befaling til at rådføre dig med dine ældre brødre i dine foretagender; thi du er 
ung, og du trænger til dine brødres bistand.  Giv agt på deres råd. 
 
39:11 Lad dig ikke forlede af noget forfængeligt eller dårligt; lad ikke djævelen igen forlede dit hjerte til 
disse ugudelige skøger.  Min søn, hvor stor synd har du ikke bragt over zoramiterne; thi da de så din 
opførsel, ville de ikke tro mine ord. 
 
39:12 Og nu siger Herrens ånd til mig:  Befal dine børn at gøre godt, så de ikke forleder mange til 
fordærvelse; derfor befaler jeg dig, min søn, at du af frygt for Gud afholder dig fra ugudelighed, 
 
39:13 at du af ganske sjæl, sind og styrke vender dig til Herren, så du ikke forleder flere til at gøre ondt; 
men vend hellere tilbage til dem og erkend dine fejl og gør den skade god igen, som du har gjort. 
 
39:14 Søg ikke efter rigdom eller denne verdens tomme ting, thi du kan ikke tage dem med dig. 
 
39:15 Min søn, nu vil jeg sige noget til dig angående Kristi komme.  Jeg siger dig, at det er i sandhed 
ham, der skal komme for at borttage verdens synder; ja, han kommer for at forkynde godt budskab om 
frelse til sit folk. 
 



39:16 Og det var den gerning, min søn, som du var kaldet til, nemlig at forkynde godt budskab for dette 
folk for at berede deres hjerter eller rettere, for at salighed kunne vederfares dem, så de kunne berede 
deres børns hjerter til at høre ordet, når han kommer. 
 
39:17 Og nu vil jeg berolige dit sind noget med hensyn til denne sag.  Du undrer dig over, at disse ting 
skulle være kendt så længe iforvejen.  Jeg siger dig, er en sjæl ikke lige så dyrebar for Gud nu, som en 
sjæl vil være på den tid, han kommer? 
 
39:18 Er det ikke lige så nødvendigt, at forløsningsplanen bliver kundgjort for dette folk som for deres 
børn? 
 
39:19 Er det ikke lige så let for Herren at sende sin engel for at forkynde dette glade budskab for os nu 
som for vore børn, eller som efter at han er kommet? 
 

Kapitel 40 
 
40:1 Min søn, her er noget mere, som jeg gerne vil sige til dig; thi jeg ser, at dit sind er foruroliget med 
hensyn til de dødes opstandelse. 
 
40:2 Jeg siger dig, at der ikke er nogen opstandelse -- eller jeg må hellere sige med andre ord, at dette 
dødelige ikke bliver iført udødelighed, denne forkrænkelighed bliver ikke iført uforkrænkelighed -- førend 
efter Kristi komme. 
 
40:3 Han tilvejebringer de dødes opstandelse.  Men, min søn, endnu er der ingen opstandelse.  Jeg vil 
nu åbenbare dig en hemmelighed; ikke desmindre er der mange hemheligheder, der holdes tilbage, så 
ingen kender dem uden Gud selv.  Men jeg vil vise dig een ting, som jeg inderligt har bedt Gud om at lade 
mig vide, og det er angående opstandelsen. 
 
40:4 Der er en tid bestemt, da alle skal komme frem fra de døde.  Og når den tid kommer, ved ingen; 
men Gud kender den bestemte tid. 
 
40:5 Og enten der bliver en, to eller tre tidsperioder, da menneskene skal opstå fra de døde, betyder 
ikke noget, thi Gud kender alle disse ting; men det er tilstrækkeligt for mig at vide, at det forholder sig 
således, at der er en tid bestemt, da alle skal opstå fra de døde. 
 
40:6 Der må nødvendigvis være et tidsrum mellem døden og opstandelsen. 
 
40:7 Og jeg vil nu spørge:  Hvad bliver der af menneskets sjæl i tiden mellem døden og den bestemte 
tid for opstandelsen? 
 
40:8 Om der nu er mere end en tid bestemt til menneskets opstandelse, er uden forskel; thi alle dør 
ikke på eengang, og det er uden betydning; alt er som een dag for Gud, og tiden er alene afmålt for 
menneskene. 
 
40:9 Altså, der er en tid bestemt for menneskene, da de skal opstå fra de døde, og der er et tidsrum 
mellem døden og opstandelsen.  Og hvad der bliver af menneskesjælen i denne mellemtid er, hvad jeg 
inderligt har begæret af Herren at lade mig vide, og det ved jeg med vished. 
 
40:10 Og når den tid kommer, da alle skal opstå, da skal de erfare, at Gud kender alle de for 
menneskene bestemte tider. 
 
40:11 Angående sjælens tilstand mellem døden og opstandelsen:  Det er blevet mig kundgjort af en 
engel, at alle menneskers ånder, så snart de forlader dette dødelige legeme, ja, alle menneskers ånder, 
hvad enten de er gode eller onde, bliver bragt hjem til den Gud, som gav dem livet. 
 



40:12 Og da sker det, at deres ånder, som er retfærdige, indføres i en lyksaligheds tilstand, som kaldes 
paradis, en hvilens tilstand, en fredens tilstand, hvori de skal hvile fra al deres besvær og fra al bekymring 
og sorg. 
 
40:13 Og da skal det ske, at de ugudeliges ånder, ja, de, der er onde -- thi de har ingen del i Herrens 
ånd, for de valgte hellere onde end gode gerninger, og djævelens ånd fo'r ind i dem og tog deres legemer 
i besiddelse -- skal blive kastet ud i det yderste mørke; dér skal være gråd og jammer og tænderskæren, 
og det på grund af deres egen ugudelighed, idet de tages til fange efter djævelens vilje. 
 
40:14 Således er de ugudeliges tilstand, ja, i mørke og i en skrækkelig og frygtelig forventning om Guds 
vredes brændende nidkærhed over dem.  Således forbliver de i denne tilstand så vel som de retfærdige i 
paradis, indtil tiden for deres opstandelse. 
 
40:15 Der findes nogle, som har ment, at denne sjælens salighed eller elendighed før opstandelsen var 
en første opstandelse.  Ja, jeg tilstår, at åndens eller sjælens opløftelse og dens overgivelse til salighed 
eller elendighed kunne kaldes en opstandelse, i overensstemmelse med de ord, der er talt. 
 
40:16 Og det er også blevet sagt, at der gives en første opstandelse, en opstandelse for alle dem, der 
har været, som er eller som skal blive, til Kristi opstandelse fra de døde. 
 
40:17 Men vi antager ikke, at denne første opstandelse, der omtales på denne måde, kan være sjælens 
opstandelse og dens overgivelse til salighed eller elendighed.  Du kan ikke tro, at det er det, det betyder. 
 
40:18 Jeg siger nej; men det betyder genforeningen af deres sjæl og legeme, som har levet fra Adams 
dage til Kristi opstandelse. 
 
40:19 Nu siger jeg ikke, at deres sjæle og legemer, som der er talt om, alle skal blive genforenet på 
eengang, de ugudelige som de retfærdige; lad det være nok, at jeg siger, at de alle skal komme frem, 
eller med andre ord, at deres opstandelse sker førend deres, der dør efter Kristi opstandelse. 
 
40:20 Min søn, nu siger jeg ikke, at deres opstandelse finder sted på samme tid som Kristi opstandelse; 
men jeg siger det som min mening, at sjæl og legeme hos de retfærdige skal blive genforenet ved Kristi 
opstandelse og himmelfart. 
 
40:21 Men enten det bliver ved hans opstandelse eller senere, siger jeg ikke; men så meget siger jeg, 
at der er et mellemrum mellem døden og legemets opstandelse, og at sjælen kommer til salighed eller 
elendighed til den tid, der er bestemt af Gud, da de døde skal komme frem, og både sjæl og legeme skal 
forenes og blive fremstillet for Gud og blive dømt efter deres gerninger. 
 
40:22 Ja, dette tilvejebringer de tings genoprettelse, som profeterne har talt om. 
 
40:23 Sjælen skal igen komme til legemet og legemet til sjælen; ja, og hvert lem og led skal igen 
komme til sit legeme; ja, der skal endog ikke gå et hår af hovedet tabt, men alle ting skal atter komme til 
deres rette og fuldstændige sammensætning. 
 
40:24 Min søn, det er den genoprettelse, som er blevet omtalt af profeterne. 
 
40:25 Og da skal de retfærdige træde frem i glans i Guds rige. 
 
40:26 Men en forfærdelig død rammer de ugudelige; thi de dør i henseende til det, der henhører til 
retfærdighed; thi de er urene, og intet urent kan arve Guds rige; men de bliver kastet ud og overgivet til at 
høste frugterne af deres arbejde eller deres gerninger, som var onde; og de drikker bundfaldet af en bitter 
kalk. 
 

Kapitel 41 
 



41:1 Min søn, jeg har noget at sige dig angående genoprettelsen, hvorom der er talt; thi nogle har 
forvansket skrifterne og er afveget meget på grund deraf.  Og jeg mærker, at dit sind også har været 
foruroliget angående dette.  Men jeg vil forklare det for dig. 
 
41:2 Jeg siger dig, min søn, at Guds retfærdighed gør genoprettelsesplanen nødvendig; thi det er 
nødvendigt, at alle ting skal bringes tilbage til deres rette orden.  Det er nødvendigt og retfærdigt efter 
Kristi kraft og opstandelse, at menneskets sjæl skal genforenes med dets legeme, og at enhver del af 
legemet atter skal bringes til sit eget sted. 
 
41:3 Og Guds retfærdighed kræver, at menneskene skal dømmes efter deres gerninger, og dersom 
deres gerninger idette liv og deres hjerters attrå har været gode, at de da også på den yderste dag skal 
genindsættes i det gode. 
 
41:4 Og dersom deres gerninger er onde, da skal de komme til dem igen som onde; altså skal alle ting 
genindsættes i deres rette orden, enhver ting i sin naturlige form, dødelighed oprejses til udødelighed, 
forkrænkelighed til uforkrænkelighed, og de skal på den ene side oprejses til evig salighed for at arve 
Guds rige, eller på den anden side til evig elendighed for at arve djævelens rige. 
 
41:5 Den ene oprejses til salighed i overensstemmelse med sin attrå efter salighed, eller til det gode 
ifølge sin attrå efter det gode; og den anden oprejses til det onde ifølge sin attrå efter det onde; thi 
ligesom han har ønsket at gøre ondt den hele dag, således skal han få sin belønning i ondt, når natten 
kommer. 
 
41:6 Og således er det på den anden side:  Dersom han har omvendt sig fra sine synder og attrået 
retfærdighed til sine dages ende, da skal han få retfærdigheds løn. 
 
41:7 Det er dem, der bliver forløst af Herren; ja, det er dem, der føres ud og befries fra det endeløse 
mørkes nat, og således står og falder de; thi de er deres egne dommere, enten til at gøre godt eller til at 
gøre ondt. 
 
41:8 Og Guds forordninger er uforanderlige; derfor er vejen beredt, så at hver den, der vil, kan vandre 
derpå og blive salig. 
 
41:9 Og se nu, min søn, fordrist dig ikke en eneste gang mere til at fortørne din Gud med hensyn til 
lærepunkter, således som du hidtil har formastet dig til at begå synd. 
 
41:10 Tro ikke, fordi der er blevet talt angående genoprettelse, at du skal blive genbragt fra synd til 
salighed.  Jeg siger dig, at ugudelighed har aldrig været lykke. 
 
41:11 Min søn, alle mennesker, som er i en naturlig tilstand, eller jeg vil snarere sige, i en kødelig 
tilstand, er i bitterheds galde og i syndens bånd; de er uden Gud i verden, og de er gået imod den 
guddommelige natur; derfor er de i en tilstand, som strider mod salighedens beskaffenhed. 
 
41:12 Er meningen af ordet genoprettelse den at tage en ting fra sin naturlige tilstand og sætte den i en 
unaturlig tilstand, eller at sætte den i en tilstand, som er modsat dens natur? 
 
41:13 O, min søn, det er ikke tilfældet; men meningen med ordet genoprettelse er at genbringe ondt for 
ondt eller kødeligt for kødeligt eller djævelsk for djævelsk, godt for det, der er godt, retfærdigt for det, der 
er retfærdigt, ret for det, der er ret, barmhjertighed for det, der er barmhjertigt. 
 
41:14 Se derfor til, min søn, at du er barmhjertig mod dine brødre; handl redeligt, døm retfærdigt og gør 
bestandigt godt; og dersom du gør alle disse ting, vil du få din belønning; ja, barmhjertighed og 
retfærdighed skal vederfares dig; og du skal få en retfærdig dom, og der skal gengives dig godt til 
belønning. 
 



41:15 Thi det, du sender ud, skal vende tilbage til dig igen og blive dig gengivet.  Ordet genoprettelse 
fordømmer altså synderen endnu mere, men retfærdiggør ham aldeles ikke. 
 

Kapitel 42 
 
42:1 Min søn, jeg føler, at der er noget mere, der foruroliger dit sind, og som du ikke kan forstå, nemlig 
angående Guds retfærdighed i at straffe synderen; thi du forsøger at tro, at det er uretfærdigt, at 
synderen overgives til en elendig tilstand. 
 
42:2 Min søn, jeg vil forklare dette for dig.  Thi se, Gud Herren sendte vore første forældre ud af Edens 
have for at dyrke jorden, af hvilken de var taget; ja, han drev mennesket ud, og han satte ved den østre 
ende af Edens have keruber og et flammesværd, der vendte til alle sider for at bevogte livets træ. 
 
42:3 Nu ser vi, at mennesket var blevet som Gud til at kende godt og ondt; og for at han ikke skulle 
række hånden ud og ligeledes tage af livets træ og spise og leve for evigt, satte Gud Herren keruber og 
flammesværdet, for at han ikke skulle tage af frugten. 
 
42:4 Og således ser vi, at der var givet mennesket en tid til at omvende sig, ja, en prøvetid, en tid til at 
omvende sig og tjene Gud. 
 
42:5 Dersom Adam straks havde rakt hånden ud og taget af livets træ, ville han have levet for evigt i 
overensstemmelse med Guds ord og ikke have haft tid til omvendelse; og Guds ord ville ligeledes have 
været forgæves, og den store frelsensplan ville være blevet tilintetgjort. 
 
42:6 Men det var bestemt, at menneskene skulle dø -- derfor skulle de udelukkes fra jorden, som de 
var blevet udelukket fra livets træ, og menneskene blev evig fortabt; ja, de blev faldne væsener. 
 
42:7 Og nu ser vi heraf, at vore første forældre blev både legemligt og åndeligt udelukket fra Herrens 
ansigt; og således ser vi, at de blev overladt til at følge deres egen vilje. 
 
42:8 Det var ikke til gavn, at mennesket blev befriet for denne legemlige død, thi det ville tilintetgøre 
saliggørelsens store plan. 
 
42:9 Da sjælen aldrig kunne dø, og faldet havde medført en åndelig død for hele menneskeslægten så 
vel som en legemlig død, det vil sige, at de blev udelukket fra Herrens ansigt, var det nødvendigt, at 
menneskeslægten skulle forløses fra denne åndelige død. 
 
42:10 Derfor blev denne prøvestand en tilstand, hvori de skulle forberede sig, fordi de var blevet 
kødelige, sanselige og djævelske af naturen; altså blev den til en forberedelsens tilstand. 
 
42:11 Og husk nu, min søn, at dersom det ikke var for forløsningsplanen, (eller om vi lægger den til 
side), så ville deres sjæle være ulyksalige, så snart de var døde, fordi de var udelukket fra Herrens ansigt. 
 
42:12 Og så fandtes der intet middel til at forløse menneskene fra denne faldne tilstand, som de selv 
havde pådraget sig ved deres egen ulydighed. 
 
42:13 Derfor kunne forløsningsplanen ikke blive tilvejebragt i overensstemmelse med retfærdigheden 
uden på betingelse af, at menneskene omvendte sig i denne prøvestand, ja, i denne forberedelsens 
tilstand; thi uden på disse vilkår kunne nåden ikke virke uden at tilintetgøre retfærdighedens værk.  Og 
retfærdigheden kan ikke tilintetgøres, thi hvis så var, ville Gud høre op med at være Gud. 
 
42:14 Og således ser vi, at hele menneskeslægten var i en falden tilstand og var underkastet 
retfærdighedens krav, ja, Guds retfærdighed, som bestemte, at de for evigt skulle forvises fra hans 
ansigt. 
 



42:15 Og nådens plan kunne ikke blive iværksat, uden at der blev gjort en forsoning; derfor soner Gud 
selv for verdens synder for at iværksætte nådens plan og tilfredsstille retfærdighedens krav, så Gud kan 
være en fuldkommen og retfærdig Gud og tillige en barmhjertig Gud. 
 
42:16 Og omvendelse kunne ikke komme til menneskene, uden at der var fastsat en straf, som var lige 
så evig, som sjælens liv skulle være, i modsætning til saliggørelsens plan, der også var lige så evig som 
sjælens liv. 
 
42:17 Hvorledes kunne et menneske omvende sig, uden at han syndede?  Hvorledes kunne han synde, 
dersom der ingen lov var?  Hvorledes kunne der være en lov, hvis ikke der var straf? 
 
42:18 Men der blev fastsat en straf og givet en retfærdig lov, der gav menneskene samvittighedsnag. 
 
42:19 Og dersom der ikke var givet en lov om, at et menneske, der myrdede, skulle dø, ville han da 
være bange for at dø, dersom han gjorde sig skyldig i mord? 
 
42:20 Og hvis der ligeledes ikke var givet nogen lov mod synd, ville mennesket ikke være bange for at 
synde. 
 
42:21 Og hvad kunne retfærdigheden eller nåden gøre, dersom der ingen lov var givet, når mennesket 
syndede?  Den ville ikke have noget krav på skabningen. 
 
42:22 Men en lov er givet og en straf fastsat og omvendelse skænket, hvilken omvendelse 
barmhjertigheden kræver; ellers gør retfærdigheden krav på mennesket og fuldbyrder loven, og loven 
pålægger straffen; var det ikke så, ville retfærdighedens værk blive tilintetgjort, og Gud ville ophøre med 
at være Gud. 
 
42:23 Men Gud ophører ikke med at være Gud, og nåden gør krav på den bodfærdige, og nåden 
kommer gennem forsoningen, og forsoningen tilvejebringer de dødes opstandelse, og de dødes 
opstandelse bringer menneskene tilbage til Guds ansigt, og de fremstilles således for hans åsyn for at 
blive dømt efter deres gerninger i overensstemmelse med loven og retfærdigheden. 
 
42:24 Thi retfærdigheden fremkommer med alle dens krav, og nåden gør ligeledes vfordring på alt, 
hvad der tilhører den; og således bliver ingen salige, uden de, der oprigtigt angrer. 
 
42:25 Mener du, at nåden kan berøve retfærdigheden sit?  Jeg siger nej; ikke det mindste.  Hvis så var, 
ville Gud ophøre med at være Gud. 
 
42:26 Og således gennemfører Gud sine store og evige planer, som var beredt fra verdens begyndelse.  
Og således sker menneskets frelse og forløsning og ligeledes dets fordærvelse og elendighed. 
 
42:27 Derfor kan, o min søn, den, der vil komme, komme og frit drikke af livets vand; og den, der ikke vil 
komme, bliver ikke tvunget dertil; men på den yderste dag skal han gengældes efter sine gerninger. 
 
42:28 Dersom han har ønsket at gøre ondt og ikke har omvendt sig i sin levetid, da skal ondt vederfares 
ham, ifølge Guds gengældelse. 
 
42:29 Min søn, nu ønsker jeg, at du ikke mere skal lade disse ting besvære dig, men alene lade dine 
synder besvære dig med den bekymring, der skal bringe dig til omvendelse. 
 
42:30 O, min søn, jeg ville ønske,at du ikke mere ville fornægte Guds retfærdighed.  Forsøg ikke at 
undskylde dine synder i mindste måde ved at fornægte Guds retfærdighed, men lad Guds retfærdighed 
og hans barmhjertighed og langmodighed få fuld rådighed i dit hjerte, og lad det ydmyge dig i støvet. 
 



42:31 Min søn, du er kaldet af Gud til at prædike ordet for dette folk.  Gå derfor, min søn, og forkynd 
ordet i sandhed og med besindighed, så du kan bringe sjæle til omvendelse, så at den store nådens plan 
må kunne have krav på dem.  Og må Gud velsigne dig ifølge mine ord.  Amen. 
 

Kapitel 43 
 
43:1 Og nu gik Almas sønner ud blandt folket for at forkynde ordet for dem.  Og Alma selv kunne heller 
ikke holde sig i ro; derfor gik han også ud. 
 
43:2 Men nu skal vi ikke sige mere angående deres forkyndelse med undtagelse af, at de prædikede 
ordet og sandheden ifølge åbenbarelsens og profetiens ånd; og de prædikede efter Guds hellige orden, 
hvorigennem de var kaldet. 
 
43:3 Og nu vender jeg tilbage til beretningen om krigene mellem nephiterne og lamaniterne i det 
attende år af dommernes regering.  {Om 76 f.K.} 
 
43:4 Thi det skete, at zoramiterne blev til lamaniter; og i begyndelsen af det attende år så det 
nephitiske folk, at lamaniterne drog imod dem; derfor traf de forberedelser til krig; ja, de samlede deres 
hære i Jershons land. 
 
43:5 Og lamaniterne kom med deres tusinder, og de kom ind i Antionums land, som var zoramiternes 
land, og en mand ved navn Zerahemnah var deres anfører. 
 
43:6 Og da amalekiterne af naturen var ugudeligere og mere morderiske end lamaniterne var af sig 
selv, udnævnte Zerahemnah øverste høvedsmænd over lamaniterne, og det var allesammen amalekiter 
og zoramiter. 
 
43:7 Og han gjorde dette for at vedligeholde deres had til nephiterne og for at kunne bringe dem til 
underkastelse, så at han kunne opnå sine hensigter. 
 
43:8 Det var hans hensigt at vække lamaniternes vrede mod nephiterne; og det gjorde han for at 
kunne tilrane sig stor magt over dem og ligeledes for at kunne få magt over nephiterne ved at bringe dem 
i trældom. 
 
43:9 Og det var nephiternes hensigt at tage vare på deres landstrækninger, huse, hustruer og børn for 
at bevare dem for fjendens hånd, og for at de ligeledes kunne bevare deres rettigheder og privilegier, ja, 
og deres frihed, så de kunne dyrke Gud, som de ville. 
 
43:10 Thi de vidste, at dersom de faldt i lamaniternes hænder, ville disse udryde enhver, der dyrkede 
den sande og levende Gud i ånd og sandhed. 
 
43:11 Ja, de kendte også lamaniternes umådelige had til deres brødre, Anti-Nephi-Lehis folk, som blev 
kaldt Ammons folk, og de ville ikke gribe til våben; ja, de havde indgået en pagt, og de ville ikke bryde 
den; dersom de derfor faldt i lamaniternes hænder, ville de blive udryddet. 
 
43:12 Og nephiterne ville ikke tilstede, at de blev udryddet; derfor gav de dem land til ejendom. 
 
43:13 Og Ammons folk gav nephiterne meget af deres gods til hærens underhold; og således blev 
nephiterne nødt til at kæmpe alene mod lamaniterne, som var en blanding af Laman, Lemuel og Ishmaels 
sønner og alle, der havde skilt sig ud fra nephiterne, og som var amalekiter og zoramiter samt 
efterkommere af Noas præster. 
 
43:14 Og disse efterkommere var næsten lige så talrige som nephiterne; og således blev nephiterne 
nødt til at stride med deres brødre, ja, endog til blodet flød. 
 



43:15 Og da lamaniternes hære var samlet i Antionums land, da var nephiternes hære beredt til at 
møde dem i Jershons land. 
 
43:16 Og nephiternes anfører eller den mand, der var blevet udnævnt til at være hærfører over 
nephiterne, og som overtog kommandoen over alle nephiternes hære, var en mand vad navn Moroni. 
 
43:17 Og Moroni overtog hele kommandoen over og ledelsen af deres krige.  Og han var kun fem og 
tyve år gammel, da han blev udnævnt til øverstbefalende over Nephiternes hære. 
 
43:18 Og han mødte lamaniterne på grænserne af Jershon, og hans folk var bevæbnet med sværd og 
sabler og med alle slags krigsvåben. 
 
43:19 Og lamaniternes hære så, at Nephis folk, eller at Moroni havde forsynet sit folk med brystplader 
og armskjolde, ja, og ligeledes med skjolde til at beskytte hovedet med, og at de var iført tykke klæder. 
 
43:20 Men Zerahemnahs hær var ikke forsynet med noget sådant; de havde kun deres sværd og 
sabler, deres buer og pile, deres sten og slynger; og de var nøgne med undtagelse af et skind, der var 
bundet om lænderne; ja, alle var nøgne undtagen zoramiterne og amalekiterne. 
 
43:21 Men de var ikke bevæbnet med jernbrynjer eller skjolde; derfor blev de meget bange for 
nephiternes hære på grund af deres bevæbning, til trods for at de var mange flere end nephiterne. 
 
43:22 Og de turde nu ikke gå imod nephiterne på Jershons grænser; derfor drog de ud af Antionums 
land ind i ørkenen og vandrede om i ørkenen langt bort til udspringet af floden Sidon, for at komme ind i 
Mantis land og tage landet i besiddelse; thi de mente ikke, at Moronis hær kunne vide, hvor de var gået 
hen. 
 
43:23 Men så snart de var draget ud i ørkenen, sendte Moroni spejdere derud for at holde øje med 
deres lejr; og Moroni, som også kendte Almas profetier, sendte visse mænd til ham, idet de bad ham om 
at adspørge Herren, hvor nephiternes hære skulle drage hen for at forsvare sig mod lamaniterne. 
 
43:24 Og Herrens ord kom til Alma, og Alma fortalte Moronis sendebud, at lamaniternes hære drog om i 
ørkenen for at komme over i Mantis land, så de begyndte et angreb på den svagere befolkningsdel.  Og 
disse sendebud gik og afleverede budskabet til Moroni. 
 
43:25 Og Moroni efterlod nu en afdeling af hæren i Jershons land, for at lamaniterne ikke på en eller 
anden måde skulle komme ind i landet og indtage byen; og han tog resten af hæren og drog over til 
Mantis land. 
 
43:26 Og han lod hele folket i den del af landet samle sig til strid mod lamaniterne for at forsvare hjem 
og land, deres rettigheder og frihed; derfor var de forberedt på lamaniternes ankomst. 
 
43:27 Og Moroni lod sin hær ligge skjult i dalen, som lå i nærheden af floden Sidon, eller vest for floden 
Sidon i ørkenen. 
 
43:28 Og Moroni stillede spejdere ud rundt omkring, for at han kunne få at vide, når lamaniternes hær 
kom. 
 
43:29 Og Moroni kendte lamaniternes hensigt, at det var deres agt at udrydde deres brødre eller 
undertvinge dem og bringe dem i trældom, så de kunne oprette et rige for sig selv over hele landet. 
 
43:30 Og han vidste også, at det var nephiternes eneste ønske at bevare deres land og deres frihed og 
kirke; derfor troede han ikke, at det var synd at forsvare dem med list, og derfor fandt han ud af gennem 
sine spejdere, hvad vej lamaniterne ville tage. 
 
43:31 Og han delte sin hær og førte en del over i dalen og skjulte den øst og syd for højen Riplah. 



 
43:32 Og resten skjulte han i den vestlige dal, vest for Sidons flod og ned til grænserne af Mantis land. 
 
43:33 Da han således havde opstillet sin hær, som han ville, var han beredt tilatmøde dem. 
 
43:34 Og lamaniterne kom op nord for højen, hvor en del af Moronis hær lå skjult. 
 
43:35 Og da lamaniterne var draget forbi højen Riplah og var kommet ind i dalen og begyndte at sætte 
over floden, omringede den hær, der lå skjult syd for højen, og som var anført af en mand, hvis navn var 
Lehi, lamaniternes bagtropper mod øst. 
 
43:36 Og da lamaniterne så nephiterne komme over deres bagtropper, vendte de om og begyndte at 
kæmpe med Lehis hær. 
 
43:37 Og døden hærgede på begge sider, men værst på lamaniternes side, fordi deres nøgenhed var 
udsat for nephiternes svære slag med deres sværd og sabler, hvad der næsten havde døden til følge ved 
hvert eneste slag, 
 
43:38 medens der på den anden side kun faldt en mand nu og da blandt nephiterne for sværdet og på 
grund af blodtab; thi de var dækket på de vigtigste dele af legemet, eller de vigtigste dele af legemet var 
beskyttet mod lamaniternes slag ved deres jernbrynjer, armskjolde og hjelme; og således udførte 
nephiterne dødens værk mellem lamaniterne. 
 
43:39 Og lamaniterne blev forskrækket på grund af den store nedslagtning, ja, endog så meget, at de 
begyndte at flygte henimod floden Sidon. 
 
43:40 Og de blev forfulgt af Lehi og hans mænd, og de blev af Lehi drevet ud i Sidons vande, og de gik 
over Sidons vande.  Og Lehi holdt sine hære tilbage på bredden af floden Sidon, for at de ikke skulle gå 
over. 
 
43:41 Og Moroni og hans hær mødte lamaniterne i dalen på den anden side af floden Sidon og 
begyndte at overfalde og dræbe dem. 
 
43:42 Og lamaniterne flygtede atter for dem hen imod Mantis land; og dér stødte de igen sammen med 
Moronis hære. 
 
43:43 Og i dette tilfælde kæmpede lamaniterne med stor tapperhed; ja, aldrig før havde lamaniterne 
kæmpet med sådan styrke og så stort mod; nej, end ikke fra begyndelsen. 
 
43:44 Og de ophidsedes af zoramiterne og amalekiterne, som var deres øverste befalingshavende og 
anførere, og af Zerahemnah, som var deres øverste befalingshavende eller deres øverste anfører og 
befalingsmand; ja, de kæmpede som drager, og mange af nephiterne blev slået ihjel ved deres hænder, 
thi de knuste mange af deres hjelme, og de gennemborede mange pansere, og de afhuggede mange 
arme, og således kæmpede lamaniterne i deres rasende vrede. 
 
43:45 Men nephiterne ansporedes af en bedre sag, thi de kæmpede ikke for enevælde eller magt, men 
de kæmpede for hjem og frihed, hustruer og børn og alt, ja, for deres religion og kirke. 
 
43:46 Og de gjorde det, som de anså for at være den pligt, de skyldte deres Gud; thi Herren havde sagt 
til dem og ligeledes til deres fædre, at såfremt de var uskyldige i den første og den anden overtrædelse, 
skulle de ikke lade sig dræbe af deres fjender. 
 
43:47 Og atter havde Herren sagt, at de skulle forsvare deres familier, selv om der skulle være 
blodsudgydelse.  Derfor kæmpede nephiterne med lamaniterne for at forsvare sig selv, deres familier, 
hjem, land, rettigheder og religion. 
 



43:48 Og da Mronis mænd så lamaniternes vrede og raseri, var de lige ved at vige og flygte for dem.  
Og da Moroni gennemskuede deres forehavende, sendte han bud til dem og begejstrede dem med disse 
tanker, ja, tanken om hjem og frihed, ja, deres frihed for trældom. 
 
43:49 Og de vendte sig atter mod lamaniterne, og de råbte med een røst til Herren, deres Gud, om 
frihed og udfrielse af trældom. 
 
43:50 Og de begyndte at modstå lamaniterne med kraft; og i den selvsamme time, da de råbte til 
Herren om frihed, begyndte lamaniterne at flygte for dem, og de flygtede til Sidons vande. 
 
43:51 Og der var flere lamaniter, ja, mere end dobbelt så mange som nephiterne; alligevel blev de 
fordrevet således, at de var samlet som en skare i dalen på bredden af floden Sidon. 
 
43:52 Og Moronis hære omringede dem, ja, på begge sider af floden; thi mod øst var Lehis mænd. 
 
43:53 Da Zerahemnah derfor så Lehis mænd på østsiden af floden Sidon og Moronis hære på 
vestsiden af floden Sidon, og at de var omringet af nephiterne, blev de skrækslagne. 
 
43:54 Og da Moroni nu så deres skræk, gav han sine folk ordre til at holde op med blodsudgydelsen. 
 

Kapitel 44 
 
44:1 Og de holdt op og trak sig lidt tilbage fra dem.  Og Moroni sagde til Zerahemnah:  Zerahemnah, vi 
er ikke blodtørstige.  I ved, at I er i vore hænder, men vi vil ikke dræbe jer. 
 
44:2 Vi er ikke kommet ud til strid imod jer for at udgyde jeres blod for at opnå magt; og vi ønsker 
heller ikke at bringe nogen under trældommens åg.  Men det er den sande grund til, at I er kommet mod 
os; og I er vrede på os for vor religions skyld. 
 
44:3 Men nu ser I, at Herren er med os, og I ser, at han har overgivet jer i vore hænder.  Og nu ønsker 
jeg, at I skal forstå, at det er sket på grund af vor religion og vor tro på Kristus.  Og nu mærker I, at I ikke 
kan tilintetgøre denne vor tro. 
 
44:4 Nu forstår I, at det er den sande tro på Gud; ja, I ser, at Gud vil hjælpe, opholde og bevare os, så 
længe vi er trofaste mod ham og mod vor tro og religion; og Herren vil aldrig tilstede, at vi bliver udryddet, 
medmindre vi falder i overtrædelse og fornægter vor tro. 
 
44:5 Zerahemnah, nu befaler jeg jer i den almægtige Guds navn, som har styrket vore arme, så at vi 
har fået jer i vor magt gennem vor tro, gennem vor religion og gudsdyrkelse og kirke og den hellige pligt, 
vi har til at forsvare vore hustruer og børn og ved den frihed, der knytter os til vort hjem og vort land, ja, 
og også vor lydighed mod Guds hellige ord, som vi skylder al vor lyksalighed og gennem alt, hvad der er 
os dyrebart -- 
 
44:6 ja, og det er ikke alt; jeg befaler jer ved al jeres kærlighed til livet, at I afleverer jeres krigsvåben til 
os, og vi vil da ikke eftertragte jeres blod, men vi vil spare jeres liv, dersom I vil drage bort og ikke 
begynde krig mod os igen. 
 
44:7 Og dersom I nu ikke gør det, da er I i vore hænder, og jeg vil give mine mænd ordre til at 
overfalde jer og bibringe jeres legeme dødelige sår, så I bliver udryddet; og da skal vi se, hvem der får 
magt over dette folk, ja, vi skal se, hvem der bliver bragt i trældom. 
 
44:8 Og da Zerahemnah havde hørt disse ord, kom han hen og afleverede sit sværd, sin sabel og sin 
bue til Moroni og sagde til ham:  Her er vore krigsvåben, vi vil aflevere dem til jer, men vi vil ikke aflægge 
ed til jer, som vi ved, vi og ligeledes vore børn vil bryde; men tag vore krigsvåben og giv os lov til at drage 
ud i ørkenen; ellers vil vi beholde vore sværd, og vi vil da enten omkomme eller sejre. 
 



44:9 Vi er ikke af jeres tro; vi tror ikke, at det er Gud, der har overgivet os i jeres hænder, men vi tror, 
at det er jeres list og underfundighed, der har beskyttet jer mod vore sværed.  Jeres brynjer og skjolde 
har beskyttet jer. 
 
44:10 Og da nu Zerahemnah havde talt disse ord, gav Moroni sværdet og krigsvåbnene, som han 
havde modtaget, tilbage til Zerahemnah, idet han sagde:  Vi vil gøre ende på striden. 
 
44:11 Jeg kan ikke tage de ord tilbage, som jeg har talt; derfor skal I, så sandt Herren lever, ikke drage 
tilbage, medmindre I aflægger ed på, at I ikke igen vil føre krig mod os.  Og da I nu er i vore hænder, vil vi 
lade jeres blod flyde på jorden, eller også må I underkaste jer de vilkår, som jeg har foreslået. 
 
44:12 Og da Moroni nu havde sagt disse ord, tog Zerahemnah sit sværd tilbage, og da han var vred på 
Moroni, styrtede han frem for at dræbe Moroni; men da han hævede sværdet, slog en af Moronis 
stridsmænd det til jorden, og det gik i stykker ved fæstet, og han slog også Zerahemnah, så at han tog 
huden af hans hovedisse, og den faldt til jorden.  Og Zerahemnah trak sig tilbage for dem ind til midten af 
stridsmændene. 
 
44:13 Og den stridsmand, som tog Zerahemnahs skalp, tog den op fra jorden ved håret og satte den på 
spidsen af sværdet og rakte den ud til dem, idet han sagde til dem med høj røst: 
 
44:14 Ligesom denne jeres høvdings skalp er faldet til jorden, så skal I falde til jorden, medmindre I 
afleverer jeres krigsvåben og drager bort med en fredspagt. 
 
44:15 Da de nu hørte disse ord og så skalpen på sværdet, var der mange, der blev skrækslagne og 
kom frem og kastede deres krigsvåben for fødderne af Moroni og indgik en fredspagt.  Og alle, der indgik 
pagten, lod de fare bort i ørkenen. 
 
44:16 Og Zerahemnah blev overmåde vred, og han opæggede resten af stridsmændene til vrede til at 
stride kraftigere med nephiterne. 
 
44:17 Og Moroni blev vred på grund af lamaniternes genstridighed; derfor befalede han sit folk til at 
angribe og dræbe dem.  Og de begyndte at dræbe dem; ja, og lamaniterne stred med sværdet af al kraft. 
 
44:18 Men deres nøgne hud og bare hoveder var udsat for nephiternes skarpe sværd; ja, de blev 
gennemstukket og dræbt og faldt overmåde hurtigt for nephiternes sværd; og de begyndte at blive 
udryddet, som Moronis stridsmand havde profeteret. 
 
44:19 Og da nu Zerahemnah så, at de alle var nær ved at blive udryddet, råbte han kraftigt til Moroni og 
lovede, at han sammen med sit folk ville gøre pagt med dem om aldrig at ville føre krig mod dem, dersom 
de ville spare de øvriges liv. 
 
44:20 Og Moroni lod atter dødens værk høre op blandt folket.  Og han tog krigsvåbnene fra 
lamaniterne, og efter at de havde indgået en pagt med ham om fred, fik de lov til at drage ud i ørkenen. 
 
44:21 Og de døde blev ikke optalt, så mange var der; ja, antallet af døde var overordentligt stort, både 
blandt nephiterne og lamaniterne. 
 
44:22 Og de kastede deres døde i Sidons vande, og de er forsvundet og begravet i havets dyb. 
 
44:23 Og nephiternes eller Moronis hære vendte tilbage og kom til deres hjem og lande. 
 
44:24 Og således endte det attende år af dommernes regering over Nephis folk.  Og således endte 
Almas optegnelser, som var skrevet på Nephis plader.  {73 f.K.} 
 
Beretningen om Nephis folk, deres krige og splid i Helamans tid, efter Helamans optegnelser, som han 
nedskrev i sin levetid.  Omfattende kapitlerne 45-62 inklusive. 



 
Kapitel 45 

 
45:1 Og nu glædede Nephis folk sig meget over, at Herren igen havde udfriet dem af deres fjenders 
hænder; derfor opsendte de deres tak til Herren, deres Gud, ja, de fastede og bad meget og dyrkede Gud 
med stor glæde. 
 
45:2 Og i det nittende år af dommernes regering over Nephis folk kom Alma til sin søn Helaman og 
sagde til ham:  Tror du de ord, som jeg talte til dig angående de optegnelser, som er blevet opbevaret? 
 
45:3 Og Helaman sagde til ham:  Ja, jeg tror dine ord. 
 
45:4 Og Alma sagde atter:  Tror du på Jesus Kristus, som skal komme? 
 
45:5 Og han sagde:  Ja, jeg tror alle de ord, som du har talt. 
 
45:6 Og Alma sagde atter til ham:  Vil du adlyde mine befalinger? 
 
45:7 Og han sagde:  Ja, jeg vil holde dine befalinger af hele mit hjerte. 
 
45:8 Da sagde Alma til ham:  Velsignet er du, og Herren vil lade det gå dig vel i dette land. 
 
45:9 Men jeg har noget at profetere for dig; men hvad jeg profeterer for dig, skal du ikke fortælle 
videre; ja, hvad jeg profeterer for dig, skal ikke kundgøres førend profetien er opfyldt; skriv derfor de ord, 
jeg skal tale. 
 
45:10 Og således faldt ordene:  Jeg ser efter den åbenbarelsens ånd, som er i mig, at dette selvsamme 
folk, nephiterne, om fire hundrede år fra den tid, da Jesus Kristus skal åbenbare sig for dem, skal 
nedsynke i vantro. 
 
45:11 Og da skal der ses krige og pest, ja, hungersnød og blodsudgydelse, indtil Nephis folk bliver 
udryddet. 
 
45:12 Og dette skal ske, fordi de nedsynker i vantro og henfalder til mørkets gerninger og vellyst og alle 
former for ugudelighed; ja, jeg siger dig det, fordi de synder mod så stort lys og så megen kundskab; ja, 
jeg siger dig, at den fjerde slægt fra den dag skal ikke ganske forgå, førend denne store ugudelighed skal 
komme. 
 
45:13 Og når den store dag kommer, se, da kommer den tid meget snart, da de, som nu er, eller deres 
afkom, som nu regnes blandt Nephis folk, ikke mere skal regnes blandt dem. 
 
45:14 Men de, der bliver tilbage og ikke bliver udryddet på den store og forfærdelige dag, skal regnes 
blandt lamaniterne og blive som dem, ja alle med undtagelse af nogle få, som skal kaldes Herrens 
disciple, og dem vil lamaniterne forfølge, indtil de bliver udryddet.  Og på grund af ugudelighed vil denne 
profeti blive opfyldt. 
 
45:15 Og efter at Alma havde sagt disse ting til Helaman, velsignede han ham og ligeledes sine andre 
sønner; og han velsignede også jorden for de retfærdiges skyld. 
 
45:16 Og han sagde:  Så siger Gud Herren -- Forbandet skal landet være, ja dette land, til fordærvelse 
for hver slægt, stamme, tungemål og folk, som handler ugudeligt, når de har tømt ugudelighedens bæger 
til bunds; og som jeg har sagt, skal det ske; thi dette er Guds forbandelse og velsignelse over landet.  
Herren kan ikke se på synd med mindste eftergivenhed. 
 
45:17 Og da Alma nu havde talt disse ord, velsignede han menigheden, ja, alle dem, der fra den tid af 
og fremdeles ville stå fast i troen. 



 
45:18 Og da Alma havde gjort dette, drog han ud af Zarahemlas land, som om han ville tage til Meleks 
land.  Og man hørte aldrig mere noget til ham; angående hans død og begravelse ved vi intet. 
 
45:19 Men så meget ved vi, at han var en retfærdig mand, og det kom ud blandt menighederne, at han 
var blevet optaget af Ånden eller begravet ved Herrens hånd ligesom Moses.  Men skriften siger, at 
Herren tog Moses til sig; og vi formoder, at han også har modtaget Alma til sig i Ånden; derfor ved vi intet 
om hans død og begravelse. 
 
45:20 Og i begyndelsen af det nittende år af dommernes regering over Nephis folk gik Helaman ud 
blandt folket for at forkynde ordet for dem.  {73 f.K.} 
 
45:21 Thi på grund af deres krige med lamaniterne og de mange små stridigheder og uroligheder, der 
havde fundet sted blandt folket, blev det nødvendigt, at Guds ord skulle forkyndes dem, og at der skulle 
finde en regulering sted overalt i kirken. 
 
45:22 Derfor gik Helaman og hans brødre ud for igen at styrke kirken i hele landet, ja, i hver by over 
hele landet, som var i Nephis folks besiddelse.  Og de udnævnte præster og lærere over alle 
menighederne i hele landet. 
 
45:23 Og efter at Helaman og hans brødre havde beskikket præster og lærere over menighederne, 
opstod der uenighed mellem dem, og de ville ikke give agt på Helamans og hans brødres ord. 
 
45:24 Men de blev stolte og hovmodige i hjertet på grund af deres meget store rigdom; og således blev 
de rige i deres egne øjne og ville ikke lægge sig efter deres ord eller vandre i oprigtighed for Gud. 
 

Kapitel 46 
 
46:1 Og alle, der ikke ville lytte til Helamans og hans brødres ord sluttede sig sammen mod deres 
brødre. 
 
46:2 Og de var så frygtelig vrede, at de besluttede at dræbe dem. 
 
46:3 Og anføreren for dem, som var vrede på deres brødre, var en stor og stærk mand, hvis navn var 
Amalickiah. 
 
46:4 Og Amalickiah ønskede at blive konge; og de folk, der var vrede, ønskede også at han skulle 
være deres konge, og størstedelen af dem var underdommere i landet; og de tragtede efter magt. 
 
46:5 Og de var blevet forledt ved Amalickiahs smiger, at dersom de ville hjælpe ham og indsætte ham 
som konge, da ville han gøre dem til herskere over folket. 
 
46:6 Således blev de forledt af Amalickiah til uenighed til trods for Helamans og hans brødres 
forkyndelse, ja, uagtet deres store omsorg for kirken, thi de var højpræster over kirken. 
 
46:7 Og der fandtes mange i kirken, som troede på Amalickiahs smigrende ord, og derfor skilte de sig 
ud fra kirken; og således blev tilstanden blandt Nephis folk meget usikker og farlig til trods for den store 
sejr, de havde vundet over lamaniterne, og den store glæde, de havde haft ved deres befrielse ved 
Herrens hånd. 
 
46:8 Således ser vi, hvor hurtigt menneskenes børn glemmer Herren, deres Gud, ja, hvor hurtige de er 
til at synde og til at lade sig lede af den onde. 
 
46:9 Ja, vi kan også se, hvor stor ugudelighed, en meget ugudelig mand kan forårsage blandt 
menneskene. 
 



46:10 Ja, vi ser, at fordi Amalickiah var en listig mand og en mand, der talte mange smigrende ord, 
forledte han mange mennesker til at gøre ondt, ja, og til at søge at udrydde Guds kirke og til at fordærve 
frihedens grundvold, som Gud havde skænket dem, eller den velsignelse, Gud havde sendt ned over 
landet for de retfærdiges skyld. 
 
46:11 Og da Moroni, som var den øverste befalingsmand over nephiternes hære, havde hørt om disse 
stridigheder, blev han vred på Amalickiah. 
 
46:12 Og han sønderrev sin kjortel, og han tog et stykke deraf og skrev på det:  Til erindring om vor 
Gud og vor religion, vor frihed og vor fred, vore hustruer og vore børn; og han heftede det på enden af en 
stang. 
 
46:13 Og han iførte sig sin hjelm og sin brynje og sine skjolde og omgjordede sine lænder med sine 
våben, og han tog stangen, på hvis ende stykket af kjortelen hang, og han kaldte det frihedens symbol, 
og han bøjede sig til jorden og bad med kraft til sin Gud om, at frihedens velsignelser måtte hvile over 
hans brødre, så længe der var kristne tilbage til at besidde landet. 
 
46:14 Thi således blev alle Kristi sande troende, som tilhørte Guds kirke, kaldt af dem, der ikke hørte til 
kirken. 
 
46:15 Og de, der tilhørte kirken, var trofaste; ja, alle, der var sande troende i Kristus, påtog sig med 
glæde Kristi navn eller navnet kristne, som de kaldtes på grund af deres tro på Kristus, der skulle komme. 
 
46:16 Og derfor bad Moroni denne gang, at de kristnes sag og landets frihed måtte blive begunstiget. 
 
46:17 Og da han havde udøst sin sjæl til Gud, kaldte han alt det land, som lå syd for Ødelæggelsens 
land, ja, alt det land, både mod nord og mod syd, et udvalgt land og et frihedens land. 
 
46:18 Og han sagde:  Gud vil visselig ikke tilstede, at vi, som foragtes, fordi vi har påtaget os Kristi 
navn, skal blive nedtrådt og ødelagt, førend vi påfører os det ved vore egne overtrædelser. 
 
46:19 Og da Moroni havde sagt disse ord, gik han ud blandt folket og svingede det afrevne stykke af sit 
klædebon i luften, så alle kunne se det, han havde skrevet derpå, og han råbte med høj røst og sagde: 
 
46:20 Lad alle, der vil håndhæve dette valgsprog i landet, komme frem i Herrens styrke og indgå en 
pagt, at de vil forsvare deres rettigheder og deres religion, så at Gud Herren kan velsigne dem. 
 
46:21 Og da Moroni havde forkyndt disse ord, kom folket løbende med deres våben, spændt om 
lænderne, og de sønderrev deres klæder som tegn på eller pagt om, at de ikke ville svigte Herren, deres 
Gud; eller med andre ord, dersom de skulle overtræde Guds bud eller falde i overtrædelse og skamme 
sig ved at påtage sig Kristi navn, skulle Herren sønderrive dem, ligesom de havde sønderrevet deres 
klæder. 
 
46:22 Og det var den pagt, de indgik, og de kastede deres klæder for Moronis fødder og sagde:  Vi gør 
pagt med vor Gud, at vi skal blive udryddet, som vore brødre i det nordlige land, dersom vi falder i 
overtrædelse; og ligesom vi har kastet vore klæder for dine fødder, må han kaste os for vore fjenders 
fødder for at blive trådt under fode, dersom vi falder i overtrædelse. 
 
46:23 Og Moroni sagde til dem:  Vi er en levning af Jakobs slægt, ja, vi er en levning af Josefs slægt, 
hvis kjortel blev revet i mange stykker af hans brødre; og lad os nu huske at holde Guds bud, ellers vil 
vore klæder blive sønderrevet af vore brødre, og vi vil blive kastet i fængsel eller blive solgt eller dræbt. 
 
46:24 Ja, lad os bevare vor frihed som en levning af Josef, ja, lad os huske Jakobs ord, før han døde; 
thi han så, at en del af levningen af Josefs kjortel var bevaret og ikke var ødelagt.  Og han sagde:  
Ligesom denne rest af min søns klædebon er blevet bevaret, så skal en levning af min søns slægt blive 



bevaret ved Guds hånd, og han skal tage dem til sig, medens de øvrige af Josefs slægt skal omkomme 
som det øvrige af hans klædebon. 
 
46:25 Se, dette bedrøver min sjæl; men alligevel glæder min sjæl sig over min søn på grund af den del 
af hans slægt, som Gud skal tage til sig. 
 
46:26 Sådan talte Jakob. 
 
46:27 Og hvem ved nu, om ikke levningen af Josefs slægt, der skal omkomme ligesom hans klædebon, 
er dem, der er afveget fra os; ja, og det bliver også vor lod, dersom vi ikke bliver standhaftige i troen på 
Kristus. 
 
46:28 Og da Moroni havde sagt disse ord, gik han ud, og han sendte også bud til alle de dele af landet, 
hvor der var strid og sammenkaldte alle de mennesker, der ønskede at forsvare deres frihed, så de 
kunne stå imod Amalickiah og dem, der var afveget, og som kaldtes amalickiahiter. 
 
46:29 Og Amalickiah så, at Moronis folk var talrigere end amalickiahiterne; og han så også, at hans folk 
var tvivlrådige med hensyn til den sags retfærdighed, som de havde påtaget sig; derfor frygtede han for, 
at han ikke kunne opnå sin hensigt, og han tog dem af sine folk, som ville følge ham, og drog bort til 
Nephis land 
 
46:30 Men Moroni troede nu, at det ikke var godt, at lamaniterne fik mere styrke; derfor tænkte han på 
at afskære Amalickiahs folk eller fange dem og bringe dem tilbage og dræbe Amalickiah; thi han vidste, at 
de ville opægge lamaniterne til vrede og få dem til at stride mod nephiterne; og han vidste, at Amalickiah 
ville gøre dette for at kunne opnå sine hensigter. 
 
46:31 Derfor mente Moroni, at det var nødvendigt at anvende de hære, som havde samlet sig og 
bevæbnet sig, og som havde indgået en pagt om at holde fred.  Og han førte sin hær og drog ud i 
ørkenen for at afskære Amalickiah vejen i ørkenen. 
 
46:32 Og han fulgte sin beslutning og drog ud i ørkenen og mødte Amalickiahs hær. 
 
46:33 Og Amalickiah flygtede med en lille del af sine mænd, og resten faldt i Moronis hænder, og de 
blev ført tilbage til Zarahemlas land. 
 
46:34 Og Moroni, der var udnævnt af de øverste dommere og ved folkets stemme, havde magt til at 
gøre, hvad han ville med nephiternes hære og befæste og udøve myndighed over dem. 
 
46:35 Og de af amalickiahiterne, der ikke ville indgå en pagt om at understøtte frihedens sag, så de 
kunne have en fri regering, lod han dræbe; og der var kun få, der forkastede frihedspagten. 
 
46:36 Og han lod frihedssymbolet hejse på hvert tårn i hele landet, som var i nephiternes besiddelse; 
og således plantede Moroni frihedens banner blandt nephiterne. 
 
46:37 Og de begyndte atter at få fred i landet; og således bevarede de fred i landet indtil henimod 
slutningen af det nittende år af dommernes regering.  {72 f.K.} 
 
46:38 Og Helaman og højpræsterne opretholdt også orden i kirken, ja, i et tidsrum af fire år havde de 
stor fred og glæde i kirken. 
 
46:39 Og mange døde faste i troen på, at deres sjæl var forløst ved den Herre Jesus Kristus; og 
således forlod de denne verden med stor glæde. 
 
46:40 Og nogle døde af feber, som på visse tider af året forekom hyppigt i landet; dog døde ikke mange 
af feber på grund af de gode egenskaber ved de mange planter og rødder, som Gud havde beredt til at 
fjerne årsagen til de sygdomme, som menneskene var underkastet på grund af klimaet. 



 
46:41 Men mange døde af alderdom; og vi må nødvendigvis antage, at de, som døde i troen på Kristus, 
er lykkelige i ham. 
 

Kapitel 47 
 
47:1 Vi vil nu vende tilbage i vor optegnelse til Amalickiah og dem, som flygtede sammen med ham ud 
i ørkenen.  Thi han tog alle, der fulgte ham, op til Nephis land blandt lamaniterne og opæggede 
lamaniterne til vrede mod Nephis folk, så at lamaniternes konge udstedte et opråb til hele landet og til 
hele folket, at de atter skulle samles for at drage i krig mod nephiterne. 
 
47:2 Og da dette opråb var blevet forkyndt mellem dem, blev de meget bange; ja, de frygtede for at 
mishage kongen, og de vægrede sig også ved at gå til kamp mod nephiterne af frygt for at miste livet.  Og 
de eller størstedelen af dem ville ikke adlyde kongens befaling. 
 
47:3 Og kongen blev vred på grund af deres ulydighed, og derfor gav han Amalickiah kommandoen 
over den del af hæren, som adlød hans opråb og befalede ham at drage ud og tvinge de andre til at gribe 
til våben. 
 
47:4 Det var efter Amalickiahs ønske, thi han var en meget listig mand til at gøre ondt; derfor fattede 
han den plan i hjertet:  at afsætte lamaniternes konge. 
 
47:5 Og nu havde han fået kommandoen over den del af lamaniterne, som var på kongens side; og 
han søgte nu også at indynde sig hos dem, der ikke var lydige; derfor tog han hen til det sted, som 
kaldtes Onida, thi derhen var alle lamaniterne flygtet, da de så hæren komme og tænkte, at den kom for 
at ødelægge dem; derfor flygtede de til Onida, til det sted, hvor våbnene var opbevaret. 
 
47:6 Og de havde udnævnt en mand til at være deres konge og anfører, thi de var fast besluttet på 
ikke at ville lade sig tvinge til at gå mod nephiterne. 
 
47:7 Og de havde samlet sig på toppen af et bjerg, som hed Antipas, og beredte sig til kamp. 
 
47:8 Men det var ikke Amalickiahs hensigt at gå til kamp mod dem, som kongen havde befalet; men 
det var hans hensigt at vinde de lamanitiske hæres yndest, så at han kunne stille sig i spidsen for dem og 
afsætte kongen og sætte sig i besiddelse af riget. 
 
47:9 Og han lod sin hær slå lejr i dalen, som lå i nærheden af bjerget Antipas. 
 
47:10 Om natten sendte han hemmeligt bud til bjerget Antipas og bad Lehonti, anføreren for dem, som 
var på bjerget, om at komme ned til foden af bjerget, thi han ønskede at tale med ham. 
 
47:11 Og da Lehonti modtog budskabet, turde han ikke komme ned til foden af bjerget.  Og Amalickiah 
sendte bud for anden gang og bad ham om at komme ned.  Men Lehonti ville ikke; og han sendte bud 
tredie gang. 
 
47:12 Og da Amalickiah mærkede, at han ikke kunne få Lehonti til at komme ned af bjerget, gik han op 
på bjerget i nærheden af Lehontis lejr; og for fjerde gang sendte han bud til Lehonti og bad ham om at 
komme ned og tage sin livvagt med. 
 
47:13 Og da Lehonti var kommet ned med sin livvagt, ønskede Amalickiah, at han skulle komme ned 
med sin hær om natten og omringe de mænd i deres lejr, som kongen havde givet ham kommandoen 
over, og han ville da overgive dem til Lehonti, dersom denne ville gøre ham (amalickiah) til 
næstkommanderende over hele hæren. 
 
47:14 Og Lehonti kom ned med sine mænd og omringede Amalickiahs mænd, så de var omringet af 
Lehontis tropper, førend de vågnede ved daggry. 



 
47:15 Og da de så, at de var blevet omringet, bad de Amalickiah om lov til at forene sig med deres 
brødre, så at de ikke skulle blive dræbt.  Og det var netop, hvad Amalickiah ønskede. 
 
47:16 Og han overgav sine mænd på trods af kongens befaling.  Og det var det, som Amalickiah 
ønskede, for at han derved kunne opnå sine hensigter, nemlig at afsætte kongen. 
 
47:17 Nu var det skik blandt lamaniterne, at de, når deres øverste hærfører var dræbt, valgte deres 
næstøverste hærfører til øverste hærfører. 
 
47:18 Og Amalickiah lod en af sine tjenere give Lehonti gift, til han døde. 
 
47:19 Og da nu Lehonti var død, valgte lamaniterne Amalickiah til deres anfører og øverste hærfører. 
 
47:20 Og Amalickiah drog med sine hære til Nephis land, til Nephis by, som var hovedstaden, thi han 
havde opnået, hvad han ville. 
 
47:21 Og kongen kom ud med sin livvagt for at møde ham, thi han formodede, at Amalickiah havde 
udført hans ordrer, og at Amalickiah havde samlet så stor en hær sammen for at gå til kamp mod 
nephiterne. 
 
47:22 Men da kongen kom ud for at møde ham, lod Amalickiah sine tjenere gå frem for at møde 
kongen.  Og de trådte frem og bøjede sig for kongen, som om de ville ære ham for hans højheds skyld. 
 
47:23 Og kongen strakte hånden frem for at få dem til at rejse sig, som det var skik og brug hos 
lamaniterne, som tegn på fred, hvilken skik de havde overtaget fra nephiterne. 
 
47:24 Og da han havde rejst den første op fra jorden, gennemborede denne kongen til hjertet, og han 
faldt til jorden. 
 
47:25 Nu flygtede kongens tjenere, og Amalickiahs tejenere råbte og sagde: 
 
47:26 Kongens tjenere har gennemboret ham til hjertet, han er faldet, og de er flygtet; se her, kom og 
se! 
 
47:27 Og Amalickiah befalede, at hans hær skulle rykke frem og se, hvad der var sket med kongen; og 
da de kom til stedet og fandt kongen liggende i sit blod, foregav Amalickiah at være vred og sagde:  Alle, 
der elskede kongen, træd frem og forfølg hans tjenere, så de kan blive slået ihjel. 
 
47:28 Og da alle, der elskede kongen, hørte disse ord, trådte de frem og fortulgte kongens tjenere. 
 
47:29 Og da kongens tjenere så, at en skare forfulgte dem, blev de atter bange, og de flygtede ind i 
ørkenen og kom over til Zarahemlas land og forenede sig med Ammons folk. 
 
47:30 Og skaren, som forfulgte dem, vendte om efter forgæves at have søgt at indhente dem, og 
således vandt Amalickiah folkets hjerte ved sin underfundighed. 
 
47:31 Og om morgenen drog han ind i Nephis by med sine hære og besatte byen. 
 
47:32 Og dronningen blev underrettet om kongens død af Amalickiah, som sendte bud til hende for at 
fortælle hende, at kongen var blevet dræbt af sine tjenere, og at han havde forfulgt dem med sin skare, 
men forgæves, thi de var undsluppet. 
 
47:33 Og da dronningen havde fået denne meddelelse, sendte hun bud til Amalickiah og bad ham 
skåne folket i byen; og hun ønskede ligeledes af ham, at han skulle komme til hende, og at han skulle 
bringe vidner med sig, der kunne vidne om kongens død. 



 
47:34 Men Amalickiah tog den samme tjener, som havde dræbt kongen og alle dem, der var med ham, 
og gik ind til dronningen til den plads, hvor hun sad; og de vidnede alle for hende, at kongen var blevet 
dræbt af sine egne tjenere, og de sagde:  De er flygtet, vidner det ikke imod dem?  Og således stillede de 
dronningen tilfreds med hensyn til kongens død. 
 
47:35 Og Amalickiah søgte dronningens yndest og tog hende til hustru; og således vandt han riget ved 
sit forræderi og ved hjælp af sine listige tjenere; ja, han blev anerkendt som konge over hele landet, over 
lamaniternes folk, der bestod af lamaniterne og lemueliterne og ishmaeliterne og alle, der havde skilt sig 
ud fra nephiterne fra Nephis regering og til nærværende tid. 
 
47:36 Og uagtet disse frafaldne havde fået den samme lærdom og samme undervisning som 
nephiterne, ja, var blevet oplært i samme kundskab om Herren, er det besynderligt at berette, at de ikke 
længe efter deres afvigelse blev mere forhærdede og ubodfærdige og vildere, mere onde og glubske end 
lamaniterne; de indsugede lamaniternes traditioner og hengav sig til dovenskab og alle former for 
løsagtighed og glemte ganske Herren, deres Gud. 
 

Kapitel 48 
 
48:1 Så snart Amalickiah havde fået riget, begyndte han at opflamme lamaniterne mod Nephis folk; ja, 
han udvalgte mænd til at tale til dem fra deres tårne mod nephiterne. 
 
48:2 Og således ophidsede han dem mod nephiterne, så at han i slutningen af det nittende år af 
dommernes regering havde fuldført sin hensigt så vidt, at han var blevet gjort til konge over lamaniterne, 
og nu søgte han ligeledes at regere over hele landet, ja, over hele folket, som var i landet, nephiterne så 
vel som lamaniterne.  {72 f.K.} 
 
48:3 Derfor havde han opnået sin hensigt; thi han havde forhærdet lamaniternes hjerter og forblindet 
deres sind og opægget dem til vrede, så at han havde samlet en talrig hær sammen for at drage til strid 
mod nephiterne. 
 
48:4 Da antallet af hans folk var stort, havde han besluttet at overvælde nephiterne og at bringe dem i 
trældom. 
 
48:5 Og da zoramiterne var bedst kendt med nephiternes styrke, deres tilflugtssteder og de svageste 
dele af deres byer, udnævnte han dem til overhøvedsmænd for sine hære. 
 
48:6 Og de brød op fra lejren og drog ud i ørkenen i retning af Zarahemlas land. 
 
48:7 Medens Amalickiah således havde fået magt ved træskhed og svig, havde Moroni på den anden 
side beredt folket til at være trofast mod Herren, deres Gud. 
 
48:8 Ja, han havde forstærket nephiternes hære og opført små fæstninger eller tilflugtssteder og 
opkastet jordvolde rundt omkring for at indeslutte sine tropper; og han havde ligeledes bygget stenmure 
rundt om deres byer og landets grænser, ja, omkring hele landet. 
 
48:9 Og i deres svageste fæstninger satte han det største antal mænd, og således befæstede 
hanlandet, der var i nephiternes besiddelse og forstærkede dets forsvar. 
 
48:10 Og således traf han forberedelser til at forsvare deres frihed, deres land, deres hustruer og deres 
børn og deres fred, så de kunne leve for Herren, deres Gud og hævde det, som deres fjender kaldte de 
kristnes sag. 
 
48:11 Og Moroni var en stærk og mægtig mand; han var en mand med en glimrende forstand; ja, en 
mand, der ikke fandt behag i blodsudgydelse, en mand, hvis sjæl glædede sig over sit lands frihed og 
sine brødres udfrielse af trældom og slaveri. 



 
48:12 Ja, en mand, hvis hjerte svulmede af taksigelse til Gud for de mange velsignelser og privilegier, 
han skænkede sit folk; en mand, der arbejdede med stor nidkærhed for sit folks velfærd og sikkerhed. 
 
48:13 Ja, han var en mand, der var standhaftig i troen på Kristus, og han havde aflagt ed på, at han ville 
forsvare sit folk, sine rettigheder, sit land og sin religion, ja, endog med sit blod. 
 
48:14 Og nephiterne havde lært at forsvare sig mod deres fjender, ja selv med blodet, om det var 
nødvendigt; og de lærte ligeledes aldrig at give anledning til forargelse og aldrig at løfte sværdet uden 
mod en fjende, og da kun for at beholde livet. 
 
48:15 Og det var deres tro, at hvis de gjorde således, ville Gud give dem fremgang i landet; eller med 
andre ord, dersom de var trofaste til at holde Guds bud, da ville han lade det gå dem vel i landet, ja, 
advare dem om at flygte eller om at berede sig til krig, hvis de var i fare; 
 
48:16 og ligeledes, at Gud ville tilkendegive dem, hvorhen de skulle gå, for at forsvare sig mod deres 
fjender; og ved at gøre dette, ville Herren befri dem.  Det var Moronis tro, og hans hjerte glædede sig 
derved, ikke ved at udgyde blod, men ved at gøre godt, ved at bevare sit folk, ved at holde Guds bud og 
modstå ugudelighed. 
 
48:17 Ja, sandelig, sandelig siger jeg jer, dersom alle mennesker havde været og altid ville være 
ligesom Moroni, da ville selv helvedes magter være blevet rystet for evigt; ja, djævelen ville da aldrig have 
magt over menneskenes hjerter. 
 
48:18 Han var en mand som Ammon, Mosiahs søn, ja, og som Mosiahs andre sønner, ja, også Alma og 
hans sønner; thi de var alle Guds mænd. 
 
48:19 Helaman og hans brødre stod ikke mindre til tjeneste for folket end Moroni; thi de prædikede 
Guds ord, og de døbte til omvendelse alle, der ville lytte til deres ord. 
 
48:20 Og således gik de frem, og folket ydmygede sig ved deres ord, så de blev meget velsignet af 
Herren; og således var de indbyrdes fri for krige og uroligheder i et tidsrum af fire år. 
 
48:21 Men, som jeg har sagt, uagtet deres fred indbyrdes, blev de henimod slutningen af det nittende år 
tvunget til mod deres vilje at kæmpe mod deres brødre, lamaniterne. 
 
48:22 Ja, deres krige med lamaniterne holdt ikke op i et tidsrum af mange år, uagtet det var meget mod 
deres vilje at gå til kamp. 
 
48:23 De var bedrøvede over at skulle gribe til våben mod lamaniterne, da de ikke fandt behag i 
blodsudgydelse, og det var ikke alt; de var bedrøvede over at være middel til at sende så mange af deres 
brødre, uforberedte til at møde deres Gud, ud af denne verden og ind i den evige verden. 
 
48:24 Ikke desto mindre kunne de ikke nedlægge deres liv og lade deres hustruer og børn omkomme 
ved de menneskers barbariske grusomhed, der engang var deres brødre, men som var faldet fra kirken, 
havde forladt dem og forenet sig meg lamaniterne for at udrydde dem. 
 
48:25 Ja, de kunne ikke tåle, at deres brødre glædede sig over nephiternes blod, så længe der var 
nogen, der holdt Guds bud; thi Herrens forjættelse var, at dersom de holdt hans bud, skulle det gå dem 
vel i landet. 
 

Kapitel 49 
 
49:1 Og I det nittende års ellevte måned og tiende dag så man lamaniternes tropper nærme sig 
Ammonihahs land.  {72 f.K.} 
 



49:2 Byen var blevet opbygget påny, og Moroni havde opstillet tropper i byens udkanter, og de havde 
opkastet jordvolde rundt omkring for at beskytte sig mod lamaniternes pile og sten; thi de kæmpede med 
pile og sten. 
 
49:3 Jeg sagde, at byen Ammonihah var blevet genopbygget.  Jeg siger jer, at den var tildels 
genopbygget; og da lamaniterne havde ødelagt den engang på grund af folkets ugudelighed, formodede 
de, at den atter ville blive et let bytte for dem. 
 
49:4 Men hvor stor blev ikke deres skuffelse, thi se, nephiterne havde opkastet en jordvold rundt 
omkring sig, der var så høj, at lamaniterne ikke kunne kaste deres pile og sten efter dem, så de kunne 
gøre nogen skade; og de kunne heller ikke overfalde dem uden gennem indgangen til byen. 
 
49:5 Men denne gang var lamaniternes øverste høvedsmænd meget forbavsede over nephiternes 
dygtighed til at skabe sig sikre steder. 
 
49:6 Lamaniternes anførere havde formodet, at de på grund af deres store antal skulle kunne falde 
over dem, som de havde gjort hidtil; ja, de havde forsynet sig med skjold og brynje, og de havde også 
forsynet sig med klæder af skind, ja, meget svære klæder for at dække deres nøgenhed. 
 
49:7 Og således beredt mente de, at de med lethed kunne overmande og underkaste sig deres brødre 
og bringe dem under trældoms åg, eller ombringe og ihjelså dem, som det behagede dem. 
 
49:8 Men til deres store forbavselse var de beredt til at møde dem på en måde, som aldrig havde 
været kendt blandt Lehis børn.  De var parat til at kæmpe med lamaniterne efter Moronis anvisning. 
 
49:9 Og lamaniterne eller amalickiahiterne blev meget forbavset over den måde, som de havde 
forberedt sig til krig på. 
 
49:10 Dersom nu kong Amalickiah var kommet ned fra Nephis land i spidsen for sin hær, ville han 
måske have fået lamaniterne til at angribe nephiterne i Ammonihahs by; thi han bekymrede sig ikke for sit 
folks blod. 
 
49:11 Men Amalickiah kom ikke selv ned til strid.  Og hans øverste høvedsmænd turde ikke angribe 
nephiterne i Ammonihahs by, thi Moroni havde ændret fremgangsmåden med nephiternes anliggender i 
den grad, at lamaniterne blev skuffet over deres tilflugtssteder, og de kunne ikke trænge ind på dem. 
 
49:12 Derfor trak de sig tilbage til ørkenen med deres lejr og marcherede mod Noas land, idet de antog, 
at de var det næstbedste sted for dem at angribe nephiterne. 
 
49:13 Thi de vidste ikke, at Moroni havde befæstet eller havde bygget fæstninger til værn for hver by 
over hele landet; derfor marcherede de i retning af Noas land med fast beslutning; ja, deres 
overhøvedsmænd kom frem og aflagde ed på, at de ville udrydde folket i den by. 
 
49:14 Men til deres store forbavselse var byen Noa, som hidtil havde været et svagt sted, nu blevet 
stærkt befæstet af Moroni; ja, den overgik byen Ammonihah i dens fæstningsværker. 
 
49:15 Og Moroni havde handlet klogt i dette; thi han havde ment, at de ville blive bange for byen 
Ammonihahs fæstningsværker; og da byen Noa hidtil havde været den mest værgeløse del af landet, 
havde han også ment, at de ville drage derhen for at kæmpe; og således skete det efter hans ønske. 
 
49:16 Og Moroni havde udpeget Lehi til at være overhøvedsmand over mandskabet i den by; og det var 
den samme Lehi, som kæmpede med lamaniterne i dalen øst for floden Sidon. 
 
49:17 Og da lamaniterne havde erfaret, at Lehi havde kommandoen over byen, følte de sig atter 
skuffede; thi de var overmåde bange for Lehi; men deres øverste høvedsmænd havde aflagt ed på, at de 
ville angribe byen; derfor førte de deres tropper frem. 



 
49:18 Men lamaniterne kunne ikke komme ind i den stærke fæstning ad nogen anden vej end gennem 
indgangen på grund af den volds højde, der var blevet opkastet og dybden af den grav, der var blevet 
gravet omkring den, undtagen ved indgangen. 
 
49:19 Og således var nephiterne rede til at bekæmpe alle, der ville forsøge at bestige volden for at 
komme ind ad nogen anden vej, ved at slynge sten og pile mod dem. 
 
49:20 Ligeledes var de med en del af deres stærkeste mænd parat til med sværd og slynger at slå alle 
dem ned, der ville forsøge på at komme ind i deres fæstning ved indgangen; og således var de rede til at 
forsvare sig mod lamaniterne. 
 
49:21 Og lamaniternes høvedsmænd førte deres tropper op foran indgangen og begyndte at kæmpe 
med nephiterne for at nå ind til deres fæstningsværk; men de blev atter og atter drevet tilbage, så de led 
et stort nederlag. 
 
49:22 Og da de nu opdagede, at de ikke kunne få bugt med nephiterne ved indgangen, begyndte de at 
sløjfe deres jordvolde for at kunne danne en indgang for deres tropper, så de kunne få lige lejlighed til at 
slås; men ved disse forsøg faldt de for de sten og pile, der slyngedes mod dem; og i stedet for at opfylde 
gravene med de nedrevne jordvolde, blev disse tildels fyldt op med deres døde og sårede. 
 
49:23 Således fik nephiterne magt over deres fjender, og således forsøgte lamaniterne at ødelægge 
nephiterne, indtil alle deres øverste høvedsmænd var faldet; ja, der var faldet mere end et tusind af 
lamaniterne, medens der på den anden side ikke var faldet en eneste nephit. 
 
49:24 Der var omtrent halvtredsindstyve, som havde været udsat for lamaniternes pile gennem 
indgangen, der var blevet såret, men de var blevet beskyttet af deres skjolde, pansere og 
hovedbeklædning, så at de kun var blevet såret i benene, hvoraf dog mange alvorligt. 
 
49:25 Og da lamaniterne så, at deres øverste høvedsmænd alle var blevet dræbt, flygtede de ud i 
ørkenen.  Og de vendte tilbage til Nephis land for at underrette deres konge Amalickiah, som var nephit 
af fødsel, om deres stoer tab. 
 
49:26 Han blev meget vred på sit folk, da han ikke havde nået sit ønske med hensyn til nephiterne; han 
havde ikke bragt dem under trældoms åg. 
 
49:27 Ja, han blev overmåde vred, og han forbandede Gud og ligeledes Moroni og svor på, at han ville 
drikke hans blod; og det ville han gøre, fordi Moroni havde holdt Guds befalinger ved at træffe 
forberedelser til sit folks forsvar. 
 
49:28 Men Nephis folk takkede Herren, deres Gud, for hans uforlignelige magt til at fri dem ud af deres 
fjenders hænder. 
 
49:29 Og således endte det nittende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
49:30 Og der var stadig fred mellem dem og stor fremgang for kirken på grund af den agtpågivenhed og 
flid, som de skænkede Guds ord, der blev forkyndt dem af Helaman, Shiblon, Corianton, Ammon og hans 
brødre samt flere, ja, og af alle dem, som var blevet ordineret ved Guds hellige orden, og som var blevet 
døbt til omvendelse og udsendt for at prædike blandt folket. 
 

Kapitel 50 
 
50:1 Men Moroni holdt ikke op med at træffe forberedelser til krig eller til at forsvare sit folk mod 
lamaniterne; thi i begyndelsen af det tyvende år af dommernes regering lod han sine hære begynde at 
opkaste jordvolde rundt om alle byerne i hele landet, som var i nephiternes besiddelse.  {72 f.K.} 
 



50:2 Og ovenpå disse volde lod han lægge tømmer, hvoraf han opførte brystværn i et menneskes 
højde omkring byerne. 
 
50:3 Og på disse brystværn lod han rejse stærke og høje palisader. 
 
50:4 Og han lod opføre tårne, hvorfra man kunne se ud over disse palisader; og han lod indrette et 
værn på disse tårne, så at lamaniternes sten og pile ikke kunne gøre dem nogen skade. 
 
50:5 Og de var således indrettet, at de kunne kaste sten fra toppen deraf, som de ville og havde styrke 
til og dræbe dem, der ville forsøge at nærme sig byens mure. 
 
50:6 Således opførte Moroni stærke fæstningsværker omkring hver by i hele landet mod fjendens 
angreb. 
 
50:7 Og Moroni lod sine tropper drage ud i den østlige ørken; og de drev alle de lamaniter, som var i 
den østlige ørken, ind i deres eget land, som lå syd for Zarahemlas land. 
 
50:8 Og Nephis land strakte sig i lige linie fra det østlige til det vestlige hav. 
 
50:9 Og da Moroni havde drevet alle lamaniterne ud af den østlige ørken, som lå nord for deres egne 
besiddelser, lod han indbyggerne i Zarahemlas land og i landet rundt omkring gå ud i den østlige ørken 
og tage landet i besiddelse helt ned til kysten. 
 
50:10 Og han opstillede også tropper mod syd på grænsen af deres besiddelser og lod dem opføre 
fæstninger for at beskytte deres tropper og folk mod deres fjender. 
 
50:11 Og således afskar han lamaniterne fra alle deres fæstningsværker i den østlige ørken, ja, og 
ligeledes mod vest og befæstede grænselinien mellem nephiterne og lamaniterne, mellem Zarahemlas 
land og Nephis land, som gik fra det vestlige hav forbi udspringet af floden Sidon; og nephiterne havde 
hele landet mod nord efter behag, ja, alt det land, der lå nord for Overflødighedens land, således som det 
behagede dem. 
 
50:12 Og således søgte Moroni med sin hær, der voksede daglig på grund af den sikkerhed og 
beskyttelse, som hans værker gav dem, at afskære lamaniternes styrke og magt fra deres besidelser, så 
at de ikke kunne have nogen magt over nephiternes land. 
 
50:13 Og nephiterne begyndte at grundlægge en by, som de kaldte Moroni; og det var ved det østlige 
hav mod syd nær ved grænsen til lamaniternes besidelser. 
 
50:14 Og de begyndte også at anlægge en by mellem byen Moroni og byen Aaron, idet den lå op til 
Moronis og Aarons grænser, og de gav byen eller landet navnet Nephihah. 
 
50:15 Og i det samme år begyndte de også at bygge mange byer mod nord, også en by på særegen 
måde, som de kaldte Lehi, som lå mod nord på grænsen til kysten. 
 
50:16 Og således endte det tyvende år. 
 
50:17 Og under disse lykkelige forhold levede Nephis folk i begyndelsen af det en og tyvende år af 
dommernes regering over Nephis folk.  {71 f.K.} 
 
50:18 Og de gjorde stor fremgang og blev meget rige; ja, de formeredes og blev stærke i landet. 
 
50:19 Og således ser vi, hvor barmhjertige og retfærdige alle Herrens handlinger er i opfyldelsen af alle 
hans ord til menneskenes børn; ja, vi kan se, at hans ord bliver bekræftet, som han talte til Lehi, da han 
sagde: 
 



50:20 Velsignet er du og dine børn, og de skal blive velsignet.  Såfremt I holder mine bud, skal det gå 
jer vel i landet.  Men dersom I ikke vil holde mine bud, skal I blive udelukket fra mit ansigt. 
 
50:21 Og vi ser, at disse forjættelser til Nephis folk er blevet opfyldt; thi det har været deres trætter og 
stridigheder, deres myrden og plyndren, deres afgudsdyrkelse, horeri og vederstyggeligheder, som 
fandtes hos dem, der påførte dem krig og ødelæggelse. 
 
50:22 Og de, der var tro til at holde Herrens bud, blev altid befriet, medens tusinder af deres ugudelige 
brødre overgaves til trældom eller til at omkomme ved sværdet eller til at nedsynke i vantro og blandes 
med lamaniterne. 
 
50:23 Men der havde aldrig siden Nephis dage været en lykkeligere tid blandt Nephis folk end i Moronis 
dage; ja, netop på denne tid af det en og tyvende år af dommernes regering. 
 
50:24 Og både det to og tyvende og tre og tyvende år af dommernes regering endte i fred. 
 
50:25 Og i begyndelsen af det fire og tyvende år af dommernes regering ville der også have hersket 
fred blandt Nephis folk, hvis ikke der havde fundet en trætte sted mellem dem angående Lehis land og 
Moriantons land, som grænsede op til Lehis land; og begge grænsede til havet.  {68 f.K.} 
 
50:26 Men folket, som beboede Moriantons land, tilegnede sig en del af Lehis land; derfor begyndte der 
at opstå en heftig strid mellem dem, så folket i Morianton greb til våben mod deres brødre, og de var 
besluttede på at slå dem ned med våbenmagt. 
 
50:27 Men folket, som beboede Lehis land, flygtede til Moroni lejr og bad ham om hjælp; thi de havde 
ikke uret. 
 
50:28 Og da folket i Morianton, der anførtes af en mand, hvis navn var Morianton, opdagede, at folket i 
Lehi var flygtet til Moronis lejr, belv de meget bange for, at Moronis hær skulle komme og ødelægge dem. 
 
50:29 Derfor overtalte Morianton dem til at flygte til det nordlige land, hvor der fandtes meget vand og 
tage det i besiddelse. 
 
50:30 Og de ville have bragt denne plan til udførelse, hvad der ville have været meget beklageligt; men 
Morianton, som var en meget hidsig mand, blev vred på en af sine tjenerinder og faldt over hende og slog 
hende hårdt. 
 
50:31 Og hun flygtede og kom over til Moronis lejr og fortalte Moroni alt om denne sag og om deres 
hensigter med hensyn til at flygte til landet mod nord. 
 
50:32 Moroni frygtede for, at folket, som boede i Overflødighedens land, skulle lytte til Moriantons ord 
og forene sig med hans folk, og at han således skulle komme i besiddelse af disse dele af landet, hvad 
der ville skabe sørgelige følger for Nephis folk, ja, følger, der ville føre til tab af deres frihed. 
 
50:33 Derfor sendte Moroni tropper med deres lejr for at standse Moriantons folk i deres flugt og 
forhindre dem i at flygte til det nordlige land. 
 
50:34 Men de indhentede dem, ikke, førend de var kommet til grænsen af Ødelæggelsens land; og dér 
standsede de dem ved det snævre pas, som ved havet fører ind til det nordlige land, ja, ved havet mod 
vest og mod øst. 
 
50:35 Og den hær, der var sendt af Moroni, og som anførtes af en mand, hvis navn var Teancum, 
mødte Moriantons folk; og da de blev opflammet af Moriantons ugudelighed og smiger, var de så 
hårdnakkede, at der opstod et slag mellem dem, i hvilket Teancum dræbte Morianton, slog hans hær og 
tog den til fange og vendte tilbage til Moronis lejr.  Og således endte det fire og tyvende år af dommernes 
regering over Nephis folk. 



 
50:36 Således blev Moriantons folk ført tilbage.  Og på deres løfte om at holde fred blev de genindsat i 
Moriantons land, og der blev indgået en overenskomst mellem dem og Lehis folk, som ligeledes fik deres 
land igen. 
 
50:37 Og i det samme år, da der var genoprettet fred blandt Nephis folk, skete det, at Nephihah, den 
anden overdommer, døde efter at have beklædt dommerembedet med fuldkommen retskaffenhed for 
Gud. 
 
50:38 Alligevel havde han nægtet Alma at modtage de optegnelser og de ting, der af Alma og hans 
fædre blev anset for at være meget hellige; derfor havde Alma overdraget dem til sin søn Helaman. 
 
50:39 Nephihahs søn blev udpeget til at beklæde dommersædet i sin faders sted; ja, han blev udnævnt 
til overdommer og statholder over folket ved edsaflæggelse og en hellig handling, at han ville dømme 
retfærdigt og opretholde freden og folkets frihed og indrømme dem deres hellige rettighed til at dyrke 
Herren deres Gud, ja, til at understøtte og forsvare Guds sag alle sine dage og bringe de ugudelige til 
dom for deres forbrydelser. 
 
50:40 Hans navn var Pahoran.  Og Pahoran beklædte faderens dommersæde og begyndte regeringen 
over Nephis folk i slutningen af det fire og tyvende år. 
 

Kapitel 51 
 
51:1 Og da de i begyndelsen af det fem og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk havde 
stiftet fred mellem Lehis folk og folket i Morianton angæende deres lande, begyndte de det fem og 
tyvende år i fred.  {67 f.K.} 
 
51:2 Men alligevel holdt de ikke længe fuldstændig fred i landet, thi der begyndte at opstå splid mellem 
folket angående overdommeren Pahoran, thi en del af folket ønskede, at visse punkter i loven skulle 
forandres. 
 
51:3 Men Pahoran ville ikke ændre loven eller give sit samtykke til, at den blev forandret; derfor lyttede 
han ikke til dem, der havde stemt for at forandre loven og indsendt andragende derom. 
 
51:4 Og de, der ønskede, at loven skulle ændres, blev derfor vrede på ham og ville ikke have, at han 
længere skulle være overdommer i landet, og der opstod derfor heftig strid om sagen, men det kom ikke 
til blodsudgydelse. 
 
51:5 Og de, der ønskede, at Pahoran skulle afsættes fra dommerembedet, blev kaldt 
kongetilhængere; thi de ønskede, at loven skulle forandres på en måde, som kunne omstyrte den frie 
regering og indsætte en konge over landet. 
 
51:6 Og de, der ønskede, at Pahoran skulle forblive overdommer over landet, påtog sig navnet 
frimænd; og således fandt der en adskillelse sted imellem dem; thi frimændene havde svoret eller gjort 
pagt om at ville hævde deres rettigheder og religionsfrihed ved en fri regering. 
 
51:7 Men denne uenighed blev afgjort ved folkets stemme.  Og folkets afstemning faldt ud til fordel for 
frimændene; og Pahoran beholdt dommerembedet, hvad der vakte stor glæde blandt Pahorans brødre og 
ligeledes blandt mange af frihedens folk, som også bragte kongetilhængerne til tavshed, så at de ikke 
vovede at gøre modstand, men blev tvunget til at gå ind for frihedens sag. 
 
51:8 De, der ønskede konger, var dem af høj byrd, og de søgte at blive konger, og de støttedes af 
dem, der stræbte efter at vinde magt og myndighed over folket. 
 
51:9 Men det var en vanskelig tid for Nephis folk at have sådanne indbyrdes stridigheder; thi 
Amalickiah havde atter vakt lamaniternes vrede mod Nephis folk, og han samlede krigere fra alle dele af 



landet, bevæbnede dem og traf med flid forberedelser til krig; thi han havde svoret at ville drikke Moronis 
blod. 
 
51:10 Men vi vil få at se, at det løfte, han aflagde, var overilet; men alligevel beredte han sig og sine 
hære til at drage til strid mod nephiterne. 
 
51:11 Men han havde ikke så mange tropper nu, som han havde haft, på grund af de mange tusinde, 
der var blevet dræbt ved nephiternes hånd; men til trods for deres store tab, havde Amalickiah dog 
samlet en særdeles stor hær, så han ikke frygtede for at drage ned til Zarahemlas land. 
 
51:12 Ja, Amalickiah kom endog selv ned i spidsen for lamaniterne.  Det var i det fem og tyvende år af 
dommernes regering; og det var på samme tid, da de var ved at afgøre striden angående overdommeren 
Pahoran. 
 
51:13 Og da de mennesker, der kaldtes kongetilhængere, hørte, at lamaniterne ville drage ned mod 
dem til kamp, glædede de sig i hjertet, og de nægtede at gribe til våben; thi de var så vrede på 
overdommeren og på friheds folket, at de ikke ville gribe til våben for at forsvare deres land. 
 
51:14 Og da Moroni så dette samt så, at lamaniterne var ved at komme ind over landets grænser, blev 
han meget vred på grund af disse folks hårdnakkethed, som han havde arbejdet med så stor flid for at 
beskytte; ja, han blev overmåde fortørnet, og hans sjæl blev opfyldt af vrede mod dem. 
 
51:15 Og han sendte et andragende med folkets stemme til statholderen og forlangte, at han skulle 
læse det og give ham (Moroni) magt til at tvinge disse genstridige til at forsvare deres land, eller dersom 
de ikke ville, da at dræbe dem. 
 
51:16 Thi det var hans første opgave at gøre ende på sådan strid og uenighed mellem folket indbyrdes; 
thi det havde hidtil været årsag til al deres ødelæggelse.  Og det blev ham tilstået efter folkets ønske. 
 
51:17 Og Moroni befalede, at hæren skulle drage mod disse kongetilhængere for at rive dem ud af 
deres stolthed og hovmod og jævne dem med jorden, dersom de ikke ville gribe til våben og støtte 
frihedens sag. 
 
51:18 Og tropperne drog frem imod dem, og disse rev dem ud af deres stolthed og hovmod i den grad, 
at da de hævede deres krigsvåben for at kæmpe mod Moronis mænd, blev de hugget ned og jævnet med 
jorden. 
 
51:19 Og fire tusinde af disse genstridige blev hugget ned med sværdet, og de af deres anførere, der 
ikke var faldet i Kampen, blev taget og kastet i fængesel, thi på den tid var der ikke tid til forhør. 
 
51:20 Og resten af disse genstridige meldte sig under frihedens fane, hellere end at blive slået til jorden 
med sværdet, og de blev tvunget til at rejse frihedens banner på tårnene og i byerne og at gribe til våben 
for at forsvare deres land. 
 
51:21 Og således gjorde Moroni ende på disse kongetilhængere, så at ingen mere kendtes under 
navnet kongetilhængere; og således gjorde han ende på deres hårdnakkethed og stolthed, der påstod at 
være af høj byrd; men de fik lov til at ydmyge sig ligesom deres brødre og til at stride med kraft for deres 
frihed for trældom. 
 
51:22 Medens Moroni således var i færd med at standse krigene og urolighederne blandt sit eget folk 
og tvinge dem til fred og lydighed og træffe forberedelser til krig mod lamaniterne, da kom lamaniterne ind 
i Moronis land, som lå lige ved kysten. 
 
51:23 Men nephiterne var ikke stærke nok i byen Moroni; derfor fordrev Amalickiah dem og dræbte 
mange.  Og Amalickiah tog byen og alle dens fæstningsværker i besiddelse. 
 



51:24 Og de, der flygtede ud af byen Moroni, kom til byen Nephihah; og ligeledes kom folket i byen Lehi 
sammen og traf forberedelser og var rede til at møde lamaniterne i kamp. 
 
51:25 Men Amalickiah ville ikke give lamaniterne lov til at gå mod byen Nephihah til kamp, men holdt 
dem nede ved kysten og efterlod mænd i hver by for at bevogte og forsvare dem. 
 
51:26 Og således gik han frem og besatte mange byer, nemlig byerne Nephihah, Lehi, Morianton, 
Omner, Gid og Mulek, som alle lå på østsiden ved havet. 
 
51:27 Og således havde lamaniterne ved Amalickiahs list og deres mange tropper indtaget så mange 
byer, der alle var stærkt befæstede efter Moronis befæstningsmåde, og som alle var stærke tilflugtssteder 
for lamaniterne. 
 
51:28 Og de drog frem mod grænsen af Overflødighedens land og drev nephiterne foran sig og dræbte 
mange. 
 
51:29 Og de blev mødt af Teancum, som havde dræbt Morianton og havde standset hans folk på 
flugten. 
 
51:30 Han standsede også Amalickiah, der drog frem med sin store hær for at kunne besætte 
Overflødighedens land, så vel som det nordlige land. 
 
51:31 Men han blev skuffet og blev kastet tilbage af Teancum og hans mænd; thi de var store krigere, 
og alle Teancums mænd overgik lamaniterne i styrke og krigskunst, så de fik overhånd over lamaniterne. 
 
51:32 Og de udmattede dem og slog dem, indtil det blev mørkt.  Og Teancum og hans mænd slog lejr 
på grænsen til Overflødighedens land, og Amalickiah rejste sine telte på bredden ved kysten; og således 
blev de drevet på flugt. 
 
51:33 Og da det blev nat, listede Teancum og hans tjenere sig bort og gik ind i Amalickiahs lejr; søvnen 
havde overvældet dem på grund af de store anstrengelser gennem dagens arbejde og hede. 
 
51:34 Men Teancum stjal sig hemmeligt ind i kongens telt og stak et spyd i hjertet på ham, hvad der 
forvoldte kongens øjeblikkelige død, så han ikke vækkede sine tjenere. 
 
51:35 Og han vendte igen hemmeligt tilbage til sin egen lejr, og hans mænd sov; men han vækkede 
dem og fortalte dem alt, hvad han havde gjort. 
 
51:36 Og han lod sine tropper stå i beredskab i tilfælde af, at lamaniterne skulle vågne op og overfalde 
dem. 
 
51:37 Og således endte det fem og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk, og således 
endte Amalickiah sine dage. 
 

Kapitel 52 
 
52:1 Og i det seks og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk, da lamaniterne vågnede 
den første morgen i den første måned, fandt de Amalickiah død i sit eget telt; og de så også, at Teancum 
var parat til at kæmpe med dem samme dag.  {66 f.K.} 
 
52:2 Og da lamaniterne nu så dette, blev de bange, og de opgav deres hensigt med at drage til det 
nordlige land og trak sig tilbage med hele deres hær til byen Mulek og søgte beskyttelse i deres 
fæstninger. 
 
52:3 Og Amalickiahs broder blev udråbt til konge over folket, og hans navn var Ammoron; og således 
blev kong Ammoron, kong Amalickiahs broder, udnævnt til at regere i hans sted. 



 
52:4 Og han gav sit folk ordre til at forsvare de byer, som de havde indtaget med blodsudgydelse; thi 
de havde ikke indtaget nogen byer uden stor blodsudgydelse. 
 
52:5 Og Teancum så nu, at lamaniterne havde i sinde at forsvare de byer, de havde indtaget og de 
dele af landet, som de havde besat; og da han samtidig så, hvor uhyre mange de var, anså han det ikke 
for tilrådeligt at prøve på at angribe dem i deres fæstninger. 
 
52:6 Men han lagde sine mænd rundt omkring, som om han traf forberedelser til krig; ja, sandelig 
beredte han sig på at forsvare sig mod dem ved at opkaste volde rundt omkring og indrette tilflugtssteder. 
 
52:7 Og han blev således ved med at træffe forberedelser til krig, indtil Moroni havde sendt et stort 
antal mænd til at forstærke hans hær. 
 
52:8 Og Moroni sendt også besked til ham om at tilbageholde alle de fanger, som faldt i hans hænder; 
thi da lamaniterne havde taget mange fanger, skulle han tilbageholde alle de fangne lamaniter som 
løsepenge for dem, lamaniterne havde taget. 
 
52:9 Og han gav ham også besked på at befæste Overflødighedens land og sikre det snævre pas, 
som førte ind til det nordlige land, så at lamaniterne ikke skulle indtage dette punkt og derved få magt til 
at true dem fra alle sider. 
 
52:10 Og Moroni sendte også bud til ham og forlangte, at han skulle være tro i at forsvare den del af 
landet og ved enhver lejlighed søge at tugte lamaniterne i den egn, så meget som det stod i hans magt, 
så han måske ved list eller på anden måde kunne generobre de byer, der var blevet frataget nephiterne, 
og at han ligeledes skulle befæste og forstærke de omkringliggende byer, som ikke var faldet i 
lamaniternes hænder. 
 
52:11 Og han lod også sige til ham:  Jeg ville komme til dig, men lamaniterne er kommet mod os ved 
landets grænser ved det vestlige hav; jeg går mod dem, derfor kan jeg ikke komme til dig. 
 
52:12 Kong Ammoron var taget ud af Zarahemlas land og havde underrettet dronningen om sin broders 
død og havde samlet et stort antal mænd og var draget frem mod nephiterne på grænsen ved det vestlig 
hav. 
 
52:13 Og således bestræbte han sig for at udmatte nephiterne og tage en del af deres stridskræfter bort 
til den vestlige del af landet, medens han havde befalet dem, som han havde efterladt til at besætte de af 
ham indtagne byer, at de ligeledes skulle søge at udmatte nephiterne ved grænsen til det østlige hav og 
indtage så meget af nephiternes land, som det stod i deres magt, i overensstemmelse med hærens 
styrke. 
 
52:14 Og således befandt nephiterne sig i disse farlige omstændigheder ved slutningen af det seks og 
tyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
52:15 Men idet syv og tyvende år af dommernes regering begyndte Moroni, som havde opstillet hære 
for at beskytte de sydlige og vestlige grænser af landet, sit togt til Overflødighedens land for med sine 
mænd at hjælpe Teancum med at generobre de byer,m som de havde mistet. 
 
52:16 Og Teancum havde fået order af Moroni til at gå til angreb mod byen Mulek og generobre den, 
om det var muligt. 
 
52:17 Og Teancum traf forberedelser til et angreb på byen Mulek og drog med sin hær frem mod 
lamaniterne; men han så, at det var umuligt at overvinde dem, medens de var i fæstningerne; derfor 
opgav han sin hensigt og vendte atter tilbage til Overflødighedens by for at vente på Moronis komme, så 
han kunne forstærke sin hær. 
 



52:18 Og Moroni kom med sin hær til Overflødighedens land ved slutningen af det syv og tyvende år af 
dommernes regering over Nephis folk. 
 
52:19 Og i begyndelsen af det otte og tyvende år holdt Moroni og Teancum samt mange af de øverste 
høvedsmænd krigsråd om, hvad de skulle gøre for at lokke lamaniterne ud til kamp, eller om de ved 
noget middel kunne lokke dem ud af deres stærke fæstninger, så de kunne få magt over dem og 
generobre byen Mulek. 
 
52:20 Og de sendte bud til lamaniternes hær, som forsvarede byen Mulek og forlangte af dens anfører, 
hvis navn var Jakob, at han skulle komme ud med sin hær og møde dem på sletterne mellem de to byer.  
Men Jakob, der var zoramit, ville ikke komme ud med sin hær og møde dem på sletterne. 
 
52:21 Og Moroni, som ikke nærede håb om at møde dem på åben mark, besluttede at lægge en plan, 
hvorved han kunne lokke lamaniterne ud af deres stærke fæstninger. 
 
52:22 Derfor lod han Teancum tage et lille antal mænd og drage ned mod kysten; men Moroni og hans 
hær drog om natten ud i ørkenen, vest for byen Mulek; og da lamaniternes vagter om morgenen 
opdagede Teancum, løb de hen og fortalte Jakob, deres anfører, det. 
 
52:23 Og lamaniternes hære drog ud mod Teancum og tænkte, at de med deres store overmagt kunne 
overvinde ham, fordi hans mænd var så få.  Og da Teancum så lamaniternes tropper komme ud mod sig, 
begyndte han at trække sig tilbage til kysten nordefter. 
 
52:24 Og da lamaniterne så, at han begyndte at flygte, fattede de mod og forfulgte ham med kraft.  Og 
medens Teancum således bortledte lamaniterne, som forgæves forfulgte ham, befalede Moroni, at en del 
af hans hær, som var med ham, skulle rykke ind i byen og besætte den. 
 
52:25 Og det gjorde de og dræbte alle dem, der var ladt tilbage for at beskytte byen, ja, alle, der ikke 
ville aflevere deres krigsvåben. 
 
52:26 Og således satte Moroni sig i besiddelse af byen Mulek med en del af sin hær, medens han drog 
bort med resten for at møde lamaniterne, når de vendte tilbage fra forfølgelsen af Teancum. 
 
52:27 Og lamaniterne forfulgte Teancum, til de kom i nærheden af byen Overflødigheden; og da mødte 
Lehi dem med en lille hær, som var blevet efterladt for at beskytte byen Overflødigheden. 
 
52:28 Og da nu lamaniternes øverste høvedsmænd så Lehi med sin hær komme mod dem, flygtede de 
i stor forvirring, idet de frygtede, at de måske ikke skulle kunne nå byen Mulek, før Lehi indhentede dem; 
thi de var trætte af deres march, men Lehis mænd var friske. 
 
52:29 Men lamaniterne vidste ikke, at Moroni havde været bag efter dem med sin hær; og alt, hvad de 
frygtede for, var Lehi og hans mænd. 
 
52:30 Men Lehi ønskede ikke at nå dem, førend de mødte Moroni og hans hær. 
 
52:31 Og førend lamaniterne var kommet langt på tilbagetoget, blev de omringet af nephiterne, af 
Moronis mænd på den ene side og Lehis mænd på den anden, og alle disse var friske og stærke, 
medens lamaniterne var trætte af deres lange march. 
 
52:32 Og Moroni gav sine mænd ordre til at angribe dem, indtil de havde afleveret deres krigsvåben. 
 
52:33 Men Jakob, deres anfører, som var zoramit, havde en uovervindelig ånd, og han førte 
lamaniterne frem til kamp mod Moroni med umådeligt raseri. 
 
52:34 Men Moroni stod i vejen for ham med sin hær; derfor besluttede Jakob at slå dem og bane sig vej 
til byen Mulek.  Men Moroni og hans mænd var stærkere, og derfor veg de ikke for lamaniterne. 



 
52:35 Og begge hære kæmpede med raseri, og der faldt mange på begge sider; ja, Moroni blev såret, 
og Jakob blev dræbt. 
 
52:36 Og Lehi trængte med sine stærke mænd så kraftigt ind på deres bagtrop, at disse afleverede 
deres krigsvåben, og resten af dem blev meget forvirrede og vidste ikke, om du skulle flygte eller kæmpe. 
 
52:37 Og Moroni, som så deres forvirring, sagde til dem:  Dersom I vil komme med jeres krigsvåben og 
aflevere dem, da vil vi holde op med at udgyde jeres blod. 
 
52:38 Og da lamaniterne havde hørt disse ord, kom de af deres øverste høvedmænd, der ikke var 
blevet dræbt, frem og smed deres våben for fødderne af Moroni, og de gav deres mænd ordre til at gøre 
det samme. 
 
52:39 Men der var mange, der ikke ville gøre det; og de, der ikke ville aflevere deres sværd, blev taget 
og bundet, og deres krigsvåben blev frataget dem, og de blev tvunget til at drage med deres brødre til 
Overflødighedens land. 
 
52:40 Og det antal fanger, der blev taget, oversted antallet på dem, der var blevet dræbt, ja, der var 
flere, end der var blevet dræbt på begge sider. 
 

Kapitel 53 
 
53:1 Og de satte vagter om de lamanitiske fanger og tvang dem til at gå ud og begrave deres døde, ja, 
og ligeledes nephiternes døde, som var faldet; og Moroni satte mænd til at passe på dem, medens de 
udførte deres arbejde. 
 
53:2 Og Moroni drog til byen Mulek med Lehi og tog kommandoen over byen og gav Lehi den.  Denne 
Lehi var en mand, der havde været sammen med Moroni i de fleste af dennes slag; han var en mand 
som Moroni, og de glædede sig overhinandens sikkerhed; ja, de elskede hinanden og var også elsket af 
hele Nephis folk. 
 
53:3 Og efter at lamaniterne var færdige med at begrave deres og nephiternes døde, blev de ført 
tilbage til Overflødighedens land; og Teancum lod dem, efter Moronis ordre, begynde at grave en grøft 
eller grav rundt omkring landet eller byen Overflødigheden. 
 
53:4 Og han lod dem bygge et brystværn af tømmer på den indre side af graven, og de kastede jord 
op fra graven mod dette tømmerværk; og således lod de lamaniterne arbejde, indtil de havde lavet en 
stærk vold af tømmer og jord i stor højde omkring byen Overflødigheden. 
 
53:5 Og denne by blev lige siden da en meget stærk fæstning, og i denne by bevogtede de deres 
lamanitiske fanger, ja, inden for en mur, som de have ladet dem bygge med deres egne hænder.  Og 
Moroni var nødt til at lade lamaniterne arbejde, da det var lettere at bevogte dem, når de arbejdede; og 
han ønskede alle sine stridskræfter, når han skulle angribe lamaniterne. 
 
53:6 Således havde Moroni vundet sejr over en af lamaniternes største hære og havde sat sig i 
besiddelse af byen Mulek, som var en af lamaniternes stærkeste fæstninger i Nephis land; og han havde 
også bygget en fæstning, hvor han kunne tilbageholde sine fanger. 
 
53:7 Og han prøvede ikke merre på at angribe lamaniterne det år men han beskæftigede sine mænd 
med at træffe forberedelser til krig og med at bygge fæstningsværker, der skulle beskytte dem mod 
lamaniterne, ja, og også med at befri deres kvinder og børn for hunger og nød og at skaffe proviant til 
tropperne. 
 
53:8 Og nu skete det under Moronis fraværelse, på grund af intriger blandt nephiterne, som 
forårsagede uenighed blandt dem, at lamaniternes hære ved det vestlige hav mod syd tildels havde 



vundet sejr over nephiterne, ja, så meget, at de havde sat sig i besiddelse af flere af deres byer i den del 
af landet. 
 
53:9 Og således blev de på grund af egen ugudelighed og på grund af indbyrdes uenighed og rænker 
stedt i de farligste omstændigheder. 
 
53:10 Jeg har noget at sige angående Ammons folk, som i begyndelsen var lamaniter, men ved Ammon 
og hans brødre, eller rettere sagt ved Guds ord og kraft, var blevet omvendt til Herren; og de var blevet 
ført ned til Zarahemlas land og havde lige siden da været under nephiternes beskyttelse. 
 
53:11 Og for deres eds skyld havde de afholdt sig fra at gribe til våben mod deres brødre; thi de havde 
aflagt ed på, at de aldrig mere ville udgyde blod; og ifølge deres ed ville de være omkommet; ja, de ville 
roligt være faldet i hænderne på deres brødre, dersom det ikke havde været for den medlidenhed og den 
store kærlighed, som Ammon og hans brødre havde næret for dem. 
 
53:12 Og af denne grund blev de ført ned til Zarahemlas land, og de var altid blevet beskyttet af 
nephiterne. 
 
53:13 Men da de så den fare og de mange lidelser og trængsler, som nephiterne udstod for deres 
skyld, blev de rørt af medlidenhed og ønskede at gribe til våben til forsvar for deres land. 
 
53:14 Men da de var ved at gribe til våben, blev de overvældet af Helamans og hans brødres 
overtalelser; thi de stod i begreb med at bryde den ed, de havde aflagt. 
 
53:15 Helaman frygtede, at de ved at gøre dette, ville fortabe sjælen; derfor var alle, der havde indgået 
denne pagt, nødt til at se deres brødre gennemgå trængsler under denne tids farlige forhold. 
 
53:16 Men de havde mange sønner, som ikke havde indgået denne pagt om ikke at vile gribe til våben 
for at forsvare sig mod fjenden; derfor samledes de nu, så mange, der var våbenføre, og de kaldte sig 
nephtier. 
 
53:17 Og de indgik en pagt om at ville kæmpe for nephiternes frihed og forsvare landet, ja, de lovede 
endog, at de aldrig, selv om de måtte bøde for det med livet, ville opgive deres frihed, men at de i alle 
tilfælde ville kæmpe for at beskytte nephiterne og sig selv mod trældom. 
 
53:18 Og der var to tusinde af disse unge mænd, derindgik denne pagt og greb til våben for at forsvare 
deres land. 
 
53:19 De havde hidtil aldrig været til besvær for nephiterne, men på denne tid blev de derimod til stor 
hjælp; thi de greb til våben og forlangte, at Helaman skulle være deres anfører. 
 
53:20 Og det var alle unge mænd, og de var overmåde stærke og virksomme, tapre og modige; men 
det var ikke alt -- det var mænd, der til enhver tid var pålidelige i alt, hvad der blev dem betroet. 
 
53:21 Ja, det var sandhedskærlige og ordentlige mænd, thi de var blevet belært og at holde Guds bud 
og vandre retskaffent for ham. 
 
53:22 Og Helaman drog ud i spidsen for sine to tusinde unge krigere til hjælp for folket på grænserne af 
landet mod syd ved det vestlige hav. 
 
53:23 Og således endte det otte og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 

Kapitel 54 
 
54:1 I dommernes ni og tyvende år sendte Ammoron bud til Moroni og spurgte, om han ville udveksle 
fanger.  {63 f.K.} 



 
54:2 Og Moroni blev meget glad over denne opfordring, thi han ønskede, at de fødemidler, der blev 
anvendt til de lamanitiske fangers ernæring og underhold, blev anvendt til hans eget folks forplejning; og 
han ønskede ligeledes at få sine egne folk til at forstærke hæren. 
 
54:3 Men lamaniterne havde taget mange kvinder og børn; og der fandtes ikke en kvinde eller et barn 
blandt alle Moronis fanger, eller de fanger, som Moroni havde taget; derfor besluttede Moroni at bruge list 
for at få så mange af de fangne nephiter fra lamaniterne som muligt. 
 
54:4 Derfor skrev han et brev og sendte det med Ammorons tjener, den samme som havde bragt et 
brev til Moroni.  Og her er de ord, han skrev til Ammaron: 
 
54:5 Ammoron, jeg skriver til dig angående denne krig, som du har påført mit folk, eller rettere som din 
broder har påført dem, og som du nu har besluttet at fortsætte efter hans død. 
 
54:6 Jeg vil fortælle dig noget om Guds retfærdighed og den Almægtiges vredes sværd, som hænger 
over dig, medmindre du omvender dig og atter trækker dine tropper tilbage til jeres eget land, eller landet, 
som I besidder, og som er Nephis land. 
 
54:7 Ja, jeg ville sige dig så meget, dersom du ville lytte dertil; og jeg ville fortælle dig noget om det 
grufulde helvede, der venter sådanne mordere, som du og din broder har været, dersom I ikke omvender 
jer og afstår fra jeres morderiske hensigter og vender tilbage med jeres tropper til jeres eget land. 
 
54:8 Men eftersom I har forkastet disse ting og har stridt mod Herrens folk, så kan jeg også vente, at I 
vil gøre det igen. 
 
54:9 Og vi er beredt til at modtage jer; ja, dersom I ikke afstår fra jeres hensigter, vil I nedkalde den 
Guds vrede over jer, som I har forkastet, ja, til jeres fuldstændige undergang. 
 
54:10 Men så sandt som Herren lever, skal vore hære komme over jer, medmindre I drager bort, og I 
skal snart blive hjemsøgt af døden, thi vi vil beholde vore byer og vort land, og vi vil forsvare vor religion 
og vor Guds sag. 
 
54:11 Men jeg formoder, at jeg forgæves taler til jer om disse ting, eller jeg antager, du er et helvedes 
barn; derfor vil jeg slutte mit brev med at fortælle dig, at jeg ikke vil udveksle fanger, uden på betingelse 
af, at du udleverer en mand, hustru og børn for en fange; hvis du vil det, vil jeg udveksle fanger, uden på 
betingelse af, at du udleverer en mand, hustru og børn for en fange; hvis du vil det, vil jeg udveksle 
fanger. 
 
54:12 Og dersom du ikke gør dette, vil jeg komme mod dig med mine hære; ja, jeg vil endog bevæbne 
kvinderne og børnene, og jeg vil gå imod dig, og jeg vil forfølge dig lige til dit eget land, som er vort første 
ejendomsland; ja, det skal blive blod for blod og liv for liv; og jeg vil kæmpe med jer, indtil I er udryddet af 
jorden. 
 
54:13 Jeg er vred i sindet, og det er mit folk også; I har prøvet på at myrde os, og vi har kun prøvet på 
at forsvare os.  Men dersom I stadig tragter efter at udrydde os, vil vi forsøge at udrydde jer; ja, vi vil 
tragte efter vort første ejendomsland. 
 
54:14 Nu slutter jeg mit brev.  Jeg er Moroni; jeg er anfører for det nephitiske folk. 
 
54:15 Ammoron blev meget vred, da han havde fået dette brev.  Og han skrev endnu et brev, og det er 
de ord, han skrev: 
 
54:16 Jeg er Ammoron, lamaniternes konge; jeg er broder til Amalickiah, som I har myrdet.  Jeg vil 
hævne hans blod på jer; ja, jeg vil komme over jer med mine tropper, thi jeg frygter ikke for jeres trusler. 
 



54:17 Thi jeres fædre forurettede deres brødre så meget, at de berøvede dem deres ret til at regere, 
selv om det med rette tilkom dem. 
 
54:18 Og dersom I nu vil nedlægge våbnene, underkaste jer og lade jer regere af dem, hvem 
regeringsmyndigheden med rette tilkommer, da vil jeg lade mit folk kaste deres våben, og de skal ikke 
længere føre krig. 
 
54:19 Du har udstødt mange trusler mod mig og mit folk; men vi frygter ikke for dine trusler. 
 
54:20 Alligevel vil jeg med glæde tilstå dig at udveksle fanger på din opfordring, så jeg kan spare 
levnedsmidlerne til mine krigere; og vi vil da føre en uafladelig krig, enten for at bringe nephiterne under 
vort herredømme eller for evigt at tilintetgøre dem. 
 
54:21 Og med hensyn til den Gud, som du siger, vi har forkastet, da kender vi ikke et sådant væsen, og 
det gør I heller ikke; men om så er, at et sådant væsen eksisterer, da ved vi ikke andet, end at han har 
skabt os lige så vel som jer. 
 
54:22 Og om så er, at der er en djævel og et helvede, mon han da ikke vil sende dig dertil for at bo 
sammen med min broder, som I har myrdet, og om hvem du har antydet, at han er gået til et sådant sted?  
Men disse ting betyder ikke noget. 
 
54:23 Jeg er Ammoron og en efterkommer af Zoram, som af jeres fædre blev tvunget til at forlade 
Jerusalem. 
 
54:24 Se, jeg er en uforfærdet lamanit; denne krig er blevet ført for at hævne deres forurettelser og for 
at få og forsvare deres ret til regeringsmyndigheden; og jeg slutter mit brev til Moroni. 
 

Kapitel 55 
 
55:1 Og efter at Moroni havde modtaget dette brev, blev han endnu mere vred, da han vidste, at 
Ammoron havde fuldkommen kundskab om sit bedrageri; ja, at Ammoron vidste, at det ikke var en 
retfærdig sag, der havde fået ham til at føre krig mod Nephis folk. 
 
55:2 Og han sagde:  Jeg vil ikke udveksle fanger med Ammoron, medmindre han vil afstå fra sin 
hensigt, ligesom jeg har foreslået i mit brev; thi jeg vil ikke give ham lov til at få mere magt, end han har. 
 
55:3 Jeg kender det sted, hvor lamaniterne bevogter mine folk, som de har gjort til fanger; og eftersom 
Ammoron ikke vil efterkomme begæringen i mit brev, vil jeg give ham svar på tiltale; ja, jeg vil sprede død 
blandt dem, indtil de beder om fred. 
 
55:4 Og da Moroni havde sagt disse ord, lod han foretage en undersøgelse blandt sine mænd for om 
muligt at finde en mand blandt dem, som var en efterkommer af Laman. 
 
55:5 Og de fandt en, hvis navn var Laman, og han var en af den konges tjenere, som blev myrder af 
Amalickiah. 
 
55:6 Og Moroni lod Laman og et lidet antal af sine mænd gå hen til vagterne, som bevogtede 
nephiterne. 
 
55:7 Nephiterne bevogtedes i byen Gid; derfor udvalgte Moroni Laman og lod et lille antal mænd gå 
med ham. 
 
55:8 Og da det blev aften, gik Laman til vagterne over nephiterne, og de så ham komme og anråbte 
ham, men han sagde til dem:  Frygt ikke.  Jeg er lamanit.  Vi er flygtet fra nephiterne, og de sover; og vi 
har taget deres vin med os. 
 



55:9 Og da lamaniterne hørte disse ord, modtog de ham med glæde; og de sagde til ham:  Giv os af 
vinen, så vi kan drikke; det glæder os, at I således har taget vin med jer, thi vi er udmattede. 
 
55:10 Men Laman sagde til dem:  Lad os gemme vinen, indtil vi går i kamp med nephiterne.  Men 
denne tale gjorde dem endnu ivrigere efter at drikke af vinen. 
 
55:11 Thi, sagde de, vi er udmattede; lad os derfor drikke af vinen, og vi vil snart få vor del af vinen, 
som vil give os kraft til at gå mod nephiterne. 
 
55:12 Og Laman sagde til dem:  I kan gøre, som I vil. 
 
55:13 Og de drak rigeligt af vinen, og den smagte dem godt; derfor drak de mere af den, og den var 
stærk, thi den var særlig stærkt tilberedt. 
 
55:14 Og de drak og blev lystige, og snart var de alle berusede. 
 
55:15 Og da Laman og hans mænd så, at de alle var berusede.  Og var faldet i dyb søvn, vendte de 
tilbage til Moroni og fortalte ham alt, hvad der var sket. 
 
55:16 Og det var efter Moronis plan.  Og Moroni, som havde sine mænd parat med krigsvåben, sendte 
dem til byen Gid, medens lamaniterne lå i dyb søvn og var berusede, og de kstede våben ind til fangerne, 
så at de alle blev bevæbnet. 
 
55:17 ja, endog kvinderne og så mange af børnene, der kunne bruge et våben; og således havde 
Moroni bevæbnet alle disse fanger.  Og alt dette blev gjort i største stilhed. 
 
55:18 men om de havde vækket lamaniterne, da var disse berusede, og nephiterne kunne have dræbt 
dem. 
 
55:19 Men det var ikke Moronis ønske.  Han fandt ikke behag i mord og blodsudgydelse; men han fandt 
behag i at redde sit folk fra fordærvelse; og for ikke at handle uretfærdigt, ville han ikke overfalde 
lamaniterne og udrydde dem i deres berusede tilstand. 
 
55:20 Men han havde opnået sit ønske; thi han havde bevæbnet de fangne nephiter, som befandt sig 
indenfor byens mure, og han gav dem magt til at sætte sig i besiddelse af de dele af byen, som var 
indenfor murene. 
 
55:21 Og derpå lod han de mænd, som var med ham, rykke lidt tilbage fra dem og omringe 
lamaniternes hære. 
 
55:22 Og dette blev gjort om natten, og da lamaniterne vågnede om morgenen, så de, at de var 
omringet af nephiterne udenfor, og at deres fanger var bevæbnet indenfor. 
 
55:23 Og således så de, at nephiterne havde magt over dem; og under disse omstændigheder fandt de 
det ikke tilrådeligt at kæmpe med nephiterne; derfor affordrede deres øverste høvedsmænd dem deres 
krigsvåben, og de bragte dem frem og lagde dem for fødderne af nephiterne og bad om nåde. 
 
55:24 Det var, hvad Moroni ønskede.  Han gjorde dem til krigsfanger og besatte byen og frigjorde alle 
de fanger, som var nephiter; og de forenede sig med Moronis hær og blev en stor forstærkning for den. 
 
55:25 Og han lod de lamaniter, som han havde taget til fange, begynde at arbejde på at forstærke 
fæstningsværkerne rundt omkring byen Gid. 
 
55:26 Og da han havde befæstet byen Gid efter ønske, lod han sine fanger føre til byen 
Overflødigheden; og han bevogtede ligeledes denne by med en meget stor styrke. 
 



55:27 Og til trods for al lamaniternes list beholdt og bevogtede de alle de fanger, de havde taget, og de 
beholdt ligeledes alt det land og alle de fordele, som de havde genvundet. 
 
55:28 Og nephiterne begyndte atter at blive sejrrige og at få deres rettigheder og friheder tilbage. 
 
55:29 Lamaniterne forsøgte mange gange at omringe dem om natten, men ved disse forsøg blev 
mange af dem taget til fange. 
 
55:30 Og de forsøgte mange gange at give nephiterne vin, så de kunne ødelægge dem ved gift og 
drukkenskab. 
 
55:31 Men nephiterne var ikke langsomme til at huske Herren, deres Gud, i disse nødens dage.  De 
kunne ikke fanges i lamaniternes snarer, og de ville ikke nyde deres vin, medmindre de først havde givet 
nogle af de lamanitiske fanger deraf. 
 
55:32 Og således var de forsigtige med, at der ikke skulle gives dem nogen gift; thi dersom deres vin 
kunne forgifte en lamanit, ville den også forgifte en nephit, og således prøvede de alle deres drikke. 
 
55:33 Og nu blev det nødvendigt for Moroni at træffe forberedelser til at angribe byen Morianton; thi 
lamaniterne havde ved deres arbejde befæstet byen Morianton, så den var blevet en meget stærk 
fæstning. 
 
55:34 Og de førte bestandig nye styrker dertil og ligeledes nye forråd af fødemidler. 
 
55:35 Og således endte det ni og tyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 

Kapitel 56 
 
56:1 Og i begyndelsen af det tredivte år af dommernes regering på den anden dag i den første måned 
modtog Moroni et brev fra Helaman, som gav en skildring af folkets tilstand i den del af landet.  {62 f.K.} 
 
56:2 Og det er de ord, han skrev:  Min højt elskede broder Moroni, så vel i Herren som i vor krigsfærds 
trængsler; min elskede broder, jeg har noget at fortælle dig angående vor krig i denne del af landet. 
 
56:3 To tusinde sønner af de mænd, som Ammon førte ned fra Nephis land, har grebet til våben.  Du 
ved, at det er efterkommere af Laman, som var vor fader Lehis ældste søn. 
 
56:4 Jeg behøver ikke at fortælle dig om deres traditioner eller deres vantro, thi du kender alt dette. 
 
56:5 Men det er mig nok at fortælle dig, at to tusinde af disse unge mænd har grebet til våben, og de 
ønskede, at jeg skulle være deres anfører, og vi er kommet for at forsvare vort land. 
 
56:6 Og du kender også til den pagt, som deres fædre indgik, at de ikke ville gribe til våben mod deres 
brødre for at udgyde blod. 
 
56:7 Men i det seks og tyvende år, da de så vore lidelser og trængsler for deres skyld, var de lige ved 
at bryde pagten, som de havde indgået, og gribe til våben for at forsvare os. 
 
56:8 Men jeg ville ikke give dem lov til at bryde den pagt, som de havde indgået, thi jeg troede, at Gud 
ville styrke os, så vi ikke mere skulle lide på grund af opfyldelsen af den ed, de havde aflagt. 
 
56:9 Men her er noget, som vi kan have stor glæde af.  Thi i det seks og tyvende år drog jeg, 
Helaman, frem i spidsen for disse to tusinde unge mænd til byen Judea for at hjælpe Antipus, som du 
havde udnævnt til folkets øverste anfører i den del af landet.  {66 f.K.} 
 



56:10 Og jeg forenede mine to tusinde sønner (for de er værdige til at blive kaldt sønner) med Antipus's 
hær, over hvilken forstærkning Antipus glædede sig meget; thi hans hær var blevet formindsket af 
lamaniterne, da disse havde dræbt et stort antal af vore mænd, noget som vi har grund til at sørge over. 
 
56:11 Men vi må trøste os med, at de er døde for deres lands og for deres Guds sag; ja, de er salige. 
 
56:12 Og lamaniterne havde også taget mange fanger, som alle er høvedsmænd; thi ingen andre 
havde de ladet i live; og vi formoder, at de nu er i Nephis land, dersom de ikke er dræbt. 
 
56:13 Og følgende er de byer, som lamaniterne havde indtaget ved at udgyde så mange af vore tapre 
mænds blod: 
 
56:14 Mantis land eller byen Manti, byen Zeezrom, byen Cumeni og byen Antiparah. 
 
56:15 Det er de byer, som de besad, da jeg ankom til byen Judea, og jeg fandt, at Antipus og hans 
mænd anstrengte sig af alle kræfter for at befæste byen. 
 
56:16 Ja, de var nedtrykt på både legeme og sjæl, thi de havde stridt tappert om dagen og arbejdet om 
natten for at forsvare deres byer; og således havde de gennemgået allehånde lidelser. 
 
56:17 Og de var bestemt på enten at sejre eller dø på dette sted; derfor kan du nok forstå, at denne lille 
hær, som jeg førte med mig, ja, disse mine sønner, indgød dem stort håb og stor glæde. 
 
56:18 Og da lamaniterne så, at Antipus havde fået forstærkning til sin hær blev de ved Ammorons ordre 
tvunget til ikke at gå til kamp mod byen Judea eller mod os. 
 
56:19 Og således blev vi begunstiget af Herren, thi dersom de var kommet over os i denne vor 
svaghed, kunne de måske have ødelagt vor lille hær, men således blev vi bevaret. 
 
56:20 Og Ammoron befalede lamaniterne til at forsvare de byer, de havde indtaget.  Og således endte 
det seks og tyvende år.  Og i begyndelsen af det syv og tyvende år, havde vi sat vor by og os selv i 
forsvarsstilling.  {65 f.K.} 
 
56:21 Og vi ønskede nu, at lamaniterne ville angribe os; thi vi ønskede ikke at angribe dem i deres 
fæstninger. 
 
56:22 Og vi sendte spejdere ud omkring for at følge lamaniternes bevægelser, så at de hverken skulle 
gå forbi os om natten eller om dagen for at angribe vore andre byer mod nord. 
 
56:23 Thi vi vidste, at indbyggerne ikke var tilstrækkelig stærke i disse byer til at bekæmpe dem; derfor 
ønskede vi, dersom de ville gå forbi os, at overfalde deres bagtropper på samme tid, som de blev 
angrebet ifronten.  Vi mente, at vi kunne overmande dem; men vi blev skuffet i dette vort ønske. 
 
56:24 De vovede ikke at gå forbi os med hele deres hær; ej heller med en del deraf af frygt for, at de 
skulle falde, fordi de ikke var stærke nok. 
 
56:25 Og de vovede heller ikke at marchere ned mod byen Zarahemla og heller ikke at gå over 
Sidonflodens udspring til byen Nephihah. 
 
56:26 Og således besluttede de med deres stridskræfter at forsvare de byer, som de havde taget. 
 
56:27 Og i den anden måned af dette år blev der bragt os mange levnedsmidler af mine to tusinde 
sønners fædre. 
 
56:28 Og der blev ligeledes sendt os to tusinde mænd fra Zarahemlas land.  Og således var vi beredt 
med ti tusinde mænd samt med forråd for dem og ligeledes for deres hustruer og børn. 



 
56:29 Og lamaniterne, som således så vore stridskræfter tiltage daglig og levnedsmidler komme til vort 
underhold, begyndte at frygte og gøre udfald for om muligt at afskære os tilførsel af forråd og 
forstærkninger. 
 
56:30 Da vi nu så, at lamaniterne begyndte at blive urolige på denne måde, ønskede vi at anvende list 
overfor dem; derfor befalede Antipus, at jeg skulle drage ud med mine unge sønner til en nærliggende by, 
som om vi førte forråd dertil. 
 
56:31 Og vi skulle drage hen i nærheden af byen Antiparah, som om vi ville drage til byen hinsides 
grænsen ved kysten. 
 
56:32 Og vi drog ud, som om vi ville gå til omtalte by med vore levnedsmidler. 
 
56:33 Og Antipus drog ud med en del af sin hær og efterlod resten til at forsvare byen.  Men han drog 
ikke ud, førend jeg var gået frem med min lille hær og kom i nærheden af byen Antiparah. 
 
56:34 Og i byen Antiparah fandtes lamaniternes stærkeste hær, ja, den talrigste. 
 
56:35 Og da de var blevet underrettet af deres spejdere, kom de ud med deres hær og rykkede frem 
mod os. 
 
56:36 Og vi flygtede for dem nordpå.  Og således førte vi lamaniternes mægtige hær bort for dem. 
 
56:37 Ja, endog et betydeligt stykke vej, så at da de så Antipus's tropper forfølge sig af alle kræfter, 
vendte de sig hverken til højre eller venstre, men fortsatte deres mardh ligeud efter os; og vi formodede, 
at det var deres hensigt at dræbe os, førend Antipus kunne nå dem, så at de ikke ville blive omringet af 
vore folk. 
 
56:38 Og da nu Antipus så den fare, vi var i, fremskyndede han hærens march.  men det blev nat; 
derfor nåede de os ikke, og Antipus nåede dem heller ikke, og derfor lejrede vi os for natten. 
 
56:39 Og førend morgengry forfulgte lamaniterne os.  Og vi var nu ikke stærke nok til at kæmpe med 
dem; ja, jeg ville ikke have, at mine unge sønner faldt i hænderne på dem; derfor fortsatte vi vor march, 
og vi drog ud i ørkenen. 
 
56:40 Og de vovede hverken at vende sig til højre eller venstre af frygt for at blive omringet; jeg ville 
heller ikke vende mig hverken til højre eller venstre, for at de ikke skulle indhente mig, og at vi da ikke 
skulle kunne stå os imod dem, men blive dræbt, og de ville undslippe; og således flygtede vi hele den dag 
ind i ørkenen, indtil det blev mørkt. 
 
56:41 Og da morgenlyset brød frem, så vi lamaniterne komme over os, og vi flygtede atter for dem. 
 
56:42 Men de forfulgte os ikke langt, førend de gjorde holdt; og det var om morgenen på den tredie dag 
i den syvende måned. 
 
56:43 Og vi vidste ikke, om de var blevet indhentet af Antipus; men jeg sagde til mine mænd:  Vi ved 
ikke, om de har gjort holdt i den hensigt at få os til at gå mod dem, så de kunne fange os i deres snarer. 
 
56:44 Hvad siger I derfor, mine sønner, vil I gå til kamp mod dem? 
 
56:45 Og jeg siger nu til dig, min elskede broder Moroni, at jeg aldrig har set så stort mod, nej, ikke 
blandt alle nephiterne. 
 
56:46 Thi ligesom jeg altid havde kaldt dem mine sønner, da de alle var meget unge, således sagde de 
til mig:  Fader, se, vor Gud er med os, og han vil ikke have, at vi skal falde; lad os derfor gå frem; vi vil 



ikke dræbe vore brødre, dersom de vil lade os ifred; lad os derfor gå, så at de ikke skal overvinde 
Antipus's hær. 
 
56:47 Og de havde aldrig kæmpet, og dog frygtede de ikke døden; men de satte højere pris på 
fædrenes frihed end på deres eget liv; ja, det var blevet dem fortalt af deres mødre, at dersom de ikke 
tvivlede, ville Gud udfri dem. 
 
56:48 Og de fortalte mig, hvad deres mødre havde sagt og sagde:  Vi tvivler ikke på, at vore mødre 
vidste det. 
 
56:49 Og jeg vendte om med mine to tusinde mod disse lamaniter, som havde forfulgt os.  Og Antipus's 
hære havde indhentet dem, og et forfærdeligt slag var begyndt. 
 
56:50 Antipus's tropper var udmattede af den lange march på så kort en tid og var nær ved at falde i 
hænderne på lamaniterne, og havde jeg ikke vendt om med mine to tusinde, ville lamaniterne have 
opnæet deres hensigter. 
 
56:51 Thi Antipus og mange af hans anførere var faldet for sværdet af træthed, som deres hurtige 
march havde forårsaget; derfor begyndte Antipus's mænd, der var forvirrede på grund af deres anføreres 
fald at vige for lamaniterne. 
 
56:52 Og lamaniterne tog mod til sig og begyndte at forfølge dem; og således forfulgte lamaniterne dem 
med stor kraft, da Helaman anfaldt deres bagtropper med sine to tusinde og dræbte så mange af dem, at 
hele den lamanitiske hær gjorde holdt og vendte sig mod Helaman. 
 
56:53 Og da nu Antipus's folk så, at lamaniterne havde vendt om, samlede de deres mænd og kom 
igen over lamaniternes bagtropper. 
 
56:54 Og vi, Nephis folk, Antipus's folk og jeg med mine to tusinde omringede lamaniterne og slog dem, 
så at de blev nødt til at aflevere deres våben og at overgive sig som krigsfanger. 
 
56:55 Og da de havde overgivet sig til os, talte jeg mine unge mænd, som havde kæmpet sammen med 
mig, idet jeg frygtede for, at mange af dem var blevet dræbt. 
 
56:56 Men til min store glæde var ikke een sjæl af dem faldet; og de havde kæmpet ligesom med Guds 
kraft; ja, aldrig havde man kendt mænd, der havde kæmpet med sådan vidunderlig styrke, og de faldt 
over lamaniterne med sådan mægtig kraft, at de virkelig indgød dem skræk; og af denne grund overgav 
lamaniterne sig som krigsfanger. 
 
56:57 Og da vi ikke havde noget sted til vore fanger, hvor vi kunne holde vagt over dem og holde dem 
fra lamaniternes hære, sendte vi dem til Zarahemlas land med en del af Antipus's mænd, som ikke var 
faldet; og resten tog jeg og forenede med mine ammonitiske ynglinge og drog tilbage til byen Judea. 
 

Kapitel 57 
 
57:1 Og det skete, at jeg modtog et brev fra kong Ammoron, hvori han sagde, at dersom jeg ville 
udlevere de krigsfanger, som vi havde taget, ville han overgive byen Antiparah til os. 
 
57:2 Men jeg sendte et brev til kongen, hvori jeg skrev, at vi var sikker på, at vore stridskræfter var 
tilstrækkelige til at indtage byen Antiparah; og dersom vi udleverede fangerne til gengæld for den by, ville 
vi anse os for at være ukloge, og at vi kun ville udlevere vore fanger ved udveksling. 
 
57:3 Men Ammoron afviste mit brev, thi han ville ikke udveksle fanger, og derfor begyndte vi at træffe 
forberedelser til at gå mod byen Antiparah. 
 



57:4 Men befolkningen i Antiparah forlod byen og flygtede til de andre byer, som var i deres 
besiddelse, for at befæste dem, og Antiparah faldt i vore hænder. 
 
57:5 Og således endte det otte og tyvende år af dommernes regering. 
 
57:6 Og i begyndelsen af det ni og tyvende år fik vi tilført proviant og en forstærkning på seks tusinde 
mand til vor hær fra Zarahemlas land og fra landet rundt omkring foruden tresindstyve af ammoniternes 
sønner, der var kommet for at forene sig med ders brødre, min lille skare på to tusinde.  Nu var vi stærke; 
og vi havde ligeledes mængder af proviant, som var blevet bragt os.  {63 f.K.} 
 
57:7 Og det var vort ønske at udkæmpe et slag med den hær, som var blevet sat til at forsvare byen 
Cumeni. 
 
57:8 Og nu vil jeg vise dig, at vi snart opnåede vor hensigt; ja, med vor stærke hær eller en del af vor 
stærke hær omringede vi Cumeni om natten, lidt før de skulle modtage forsyning af proviant. 
 
57:9 Og vi slog lejr omrking byen i mange nætter; men vi sov på vore sværd og holdt vagt, så at 
lamaniterne ikke kunne komme over os om natten og dræbe os, som de forsøgte mange gange; men lige 
så ofte, som de forsøgte dette, flød deres blod. 
 
57:10 Endelig kom deres proviant, og de skulle til at gå ind i byen om natten.  Men i stedet for lamaniter 
var vi nephiter, hvorfor vi tog dem og deres proviant. 
 
57:11 Men til trods for at lamaniterne således var afskåret fra deres forråd, var de dog fast besluttede 
på at ville forsvare byen; derfor blev det nødvendigt at sende provianten til Judea og vore fanger til 
Zarahemlas land. 
 
57:12 Og det varede ikke mange dage, førend lamaniterne opgav alt håb om hjælp, og derfor overgav 
de byen i vore hænder; således havde vi nået vor hensigt og indtaget byen Cumeni. 
 
57:13 Men vi havde nu så mange fanger, at vi, til trods for vort overmåde store antal, enten var nødt til 
benytte hele vor krigsmagt til at bevogte dem eller også dræbe dem. 
 
57:14 Thi de brød ud i store flokke og sloges med sten og med knipler, eller hvad de kunne få fat på, så 
at vi måtte dræbe over to tusinde af dem, efter at de havde overgivet sig som krigsfanger. 
 
57:15 Derfor blev det nødvendigt at gøre ende på deres liv eller holde vagt over dem med sværd i hånd, 
ned til Zarahemlas land; vor proviant strakte heller ikke mere end til vore egne folk, selv med det, vi 
havde taget fra lamaniterne. 
 
57:16 Og under disse farlige omstændigheder blev det en meget vigtig sag at træffe en bestemmelse 
angående disse krigsfanger; ikke desmindre besluttede vi at sende dem ned til Zarahemlas land, og 
derfor udvalgte vi en del af vore mænd og overgav vore fanger til dem, så de kunne føre dem til 
Zarahemlas land. 
 
57:17 Men de vendte tilbage den næste dag.  Og vi spurgte dem ikke angående fangerne; thi 
lamaniterne var over os, og de vendte tilbage i rette tid til at redde os fra at falde i deres hænder.  Thi 
Ammoron havde sendt en ny forsyning af proviant samt en talrig hær til hjælp for dem. 
 
57:18 Og de mænd, som vi sendte med fangerne, kom tidsnok til at standse dem, da de var ved at få 
overhånd over os. 
 
57:19 Men min lille skare på to tusinde og tresindstyve kæmpede med stort heltemod; ja, de stod 
urokkeligt mod lamaniterne og bibragte alle dem døden, der satte sig til modværge. 
 



57:20 Og da resten af vor hær var ved at vige for lamaniterne, da var disse to tusinde og tresindstyve 
unge mænd standhavtige og uforfærdede. 
 
57:21 Ja, de iagttog og adlød enhver befaling med omhu, og det gik dem efter deres tro, og jeg 
erindrede de ord, de sagde til mig, at det var deres mødre, der havde lært dem det. 
 
57:22 Det var disse mine sønner og disse mænd, der var blevet udvalgt til at ledsage fangerne, og som 
vi skylder denne store sejr; thi det var i virkeligheden dem, der slog lamaniterne, så de blev drevet tilbage 
til byen Manti. 
 
57:23 Og vi holdt vor by Cumeni og blev ikke alle udryddet ved sværdet; men vi havde trods alt lidt et 
stort tab. 
 
57:24 Og efter at lamaniterne var flygtet, gav jeg uopholdelig ordre til, at mine mænd, som var blevet 
såret, skulle opsøges blandt de faldne, og jeg lod deres sår forbinde. 
 
57:25 To hundrede af mine to tusinde og tresindstyve unge mænd var besvimet på grund af blodtab/ 
men alligevel var der efter Guds godhed og til vor store forundring og ligeledes til hele vor hærs fjenders 
store forundring, ikke een sjæl af dem omkommet; men der var heller ikke een sjæl iblandt dem, som ikke 
havde fået mange sår. 
 
57:26 Og hele hæren var forbavset over deres redning, ja, over at de var blevet bevaret, medens et 
tusind af vore brødre var blevet dræbt.  Og vi tilskriver det med rette Guds vidunderlige magt på grund af 
deres store tro på det, der var blevet dem lært, nemlig at der var en retfærdig Gud og at den, der ikke 
tvivlede, ville blive bevaret ved hans vidunderlige magt. 
 
57:27 Det var nu deres tro, som jeg har talt om; de er unge, og deres sind er standhaftigt, og de sætter 
bestandig deres lid til Gud. 
 
57:28 Og det skete, efter at vi således havde draget omsorg for vore sårede og havde begravet vore 
døde og ligeledes lamaniternes døde, hvoraf der var mange, at vi udspurgte Gid angående fangerne, 
som de var taget af sted med for at drage ned til Zarahemlas land. 
 
57:29 Thi Gid var den øverste høvedsmand for den afdeling, som var bestemt til at føre dem ned til 
landet. 
 
57:30 Og det er de ord, som Gid sagde til mig:  Se, vi begav os på rejsen til Zarahemlas land med vore 
fanger.  Og det skete, at vi mødte vor hærs spejdere, der var blevet sendt ud for at holde øje med 
lamaniternes lejr. 
 
57:31 Og de råbte til os og sagde:  Se, lamaniternes tropper drager mod byen Cumeni, og se, de vil 
overfalde vore folk og dræbe dem. 
 
57:32 Og vor fanger hørte deres råb, hvad der indgav dem mod, og de gjorde oprør mod os. 
 
57:33 Og på grund af deres oprør lod vi vore sværd falde på dem.  Og det skete, at de i samlet trop løb 
mod vore sværd, hvorved størstedelen af dem blev dræbt, medens resten af dem brød igennem og 
flygtede fra os. 
 
57:34 Og da de var flygtet, og vi ikke kunne indhente dem, begav vi os i hast på vej til byen Cumeni; og 
vi ankom tidsnok til at hjælpe vore brødre med at forsvare byen. 
 
57:35 Og nu er vi atter blevet udfriet af vore fjenders hænder.  Og velsignet være vor Guds navn; thi se, 
det er ham, som har befriet os, ja, som har gjort dette store for os. 
 



57:36 Og da jeg, Helaman, havde hørt disse Gids ord, fyldtes jeg af stor glæde på grund af Guds 
godhed ved at bevare os, så at vi ikke alle skulle omkomme; og jeg håber, at deres sjæle, som er blevet 
dræbt, er gået ind til deres Guds hvile. 
 

Kapitel 58 
 
58:1 Vort næste mål var nu at indtage byen Manti; men vi havde ingen midler til at få lamaniterne ud af 
byen med vore små skarer.  Thi de huskede, hvad vi havde gjort hidtil, og derfor kunne vi ikke lokke dem 
ud af deres stærke fæstning. 
 
58:2 Og de var så mange flere end vor hær, at vi ikke vovede at gå frem og angribe dem i deres 
stærke befæstning. 
 
58:3 Og det blev nødvendigt at benytte vore mænd til at beskytte de dele af landet, som vi havde 
beholdt i vor besiddelse; derfor blev det nødvendigt at vente, indtil vi kunne få større styrker fra 
Zarahemlas land og ligeledes nye forråd af proviant. 
 
58:4 Og jeg sendte også en udsending til vort lands statholder for at gøre ham bekendt med vort folks 
forhold.  Og vi ventede på at modtage proviant og forstærkning fra Zarahemlas land. 
 
58:5 Men det gavnede os kun lidt, thi lamaniterne fik også forstærkninger fra dag til dag og megen 
proviant; ja, således var vore forhold på den tid. 
 
58:6 Og lamaniterne gjorde udfald mod os fra tid til anden og besluttede at udrydde os ved list; men vi 
kunne alligevel ikke komme i kamp med dem på grund af deres tilflugtssteder og deres forskansninger. 
 
58:7 Og under disse besværlige forhold ventede vi i mange måneder, til vi var nær ved at omkomme 
af mangel på mad. 
 
58:8 Men det skete da, at vi fik proviant, der blev ført til os under bevogtning af en hær på to tusinde 
mand, der var sendt os til hjælp; og det er al den hjælp, vi fik til at forsvare os selv og vort land mod at 
falde i vore fjenders hænder, ja, til at kæmpe med en fjende, der var talrig. 
 
58:9 Og årsagen til disse vore vanskeligheder eller grunden til, at de ikke sendte os flere 
forstærkninger kendte vi ikke; derfor var vi bedrøvede og frygtede, at Guds straffedomme skulle komme 
over vort land, til vor undergang og fuldstændige ødelæggelse. 
 
58:10 Derfor udøste vi vor sjæl i bøn til Gud, at han ville styrke os og udfri os af vore fjenders hænder 
og give os styrke til, så at vi kunne beholde vore byer, vort land og vore ejendele til vort folks underhold. 
 
58:11 Og det skete, at Herren, vor Gud, forsikrede os om, at han ville udfri os; ja, han fyldte vor sjæl 
med fred og skænkede os stor tro og gav os håb om befrielse ved ham. 
 
58:12 Og vi fattede mod med vor lille styrke, som vi havde modtaget og var fast besluttede på, at vi ville 
overvinde vore fjender og forsvare vort land og vore besiddelser samt vore hustruer og børn og frihedens 
sag. 
 
58:13 Og således rykkede vi frem med al vor magt mod lamaniterne, som var i byen Manti; og vi slog 
lejr i nærheden af byen på den side, som vendte ud mod ørkenen. 
 
58:14 Og da lamaniterne om morgenen så, at vi var på grænsen af ørkenen, som var nær ved byen, 
sendte de deres spejdere ud rundt omkring os for at finde ud af vor hærs antal og styrke. 
 
58:15 Og da de så, at vi ikke var mange, og de frygtede for, at vi skulle afskære dem fra deres tilførsler, 
medmindre de drog ud til kamp mod os og dræbte os, og da de ligeledes mente, at de let kunne 



ødelægge os med deres talrige hærskarer, begyndte de at træffe forberedelser til at drage ud til kamp 
mod os. 
 
58:16 Og da vi så, at de traf forberedelser til at komme ud mod os, lod jeg Gid og Teomner, hver med 
en lille skare mænd, skjule sig i ørkenen. 
 
58:17 Gid og hans mænd var til højre og de andre til venstre; og da de således havde skjult sig, forblev 
jeg med resten af min hær på det sted, hvor vi først havde slået lejr for at afvente tiden, da lamaniterne 
ville komme ud til kamp. 
 
58:18 Og det skete, at lamaniterne kom ud mod os med deres talrige hær.  Og da de kom og skulle til at 
falde over os med sværdet, lod jeg mine mænd, som var hos mig, trække sig tilbage til ørkenen. 
 
58:19 Og lamaniterne forfulgte os hurtigt, thi de var overmåde ivrige efter at indhente os, for at de 
kunne dræbe os; derfor forfulgte de os ud i ørkenen, og vi drog forbi midt mellem Gid og Teomner, 
således at disse ikke blev opdaget af lamaniterne. 
 
58:20 Og da lamaniternes hær var draget forbi, kom Gid og Teomner ud fra de steder, hvor de lå skjult 
og afskar lamaniternes spejdere, så at de ikke kunne vende tilbage til byen. 
 
58:21 Og da de havde afskåret dem, løb de til byen og faldt over vagterne, som var blevet ladt tilbage 
for at bevogte byen, dræbte dem og tog byen i besiddelse. 
 
58:22 Og dette lykkedes, fordi lamaniterne havde ladet hele deres hær, med undtagelse af nogle få 
vagter, drage ud i ørkenen. 
 
58:23 Og på denne måde kom Gid og Teomner i besiddelse af deres fæstninger.  Og efter at have 
vandret meget omkring i ørkenen, tog vi retningen mod Zarahemlas land. 
 
58:24 Og da lamaniterne så, at de var på vej til Zarahemlas land blev de meget bange for, at der var 
lagt en plan, hvorved de ville gå deres udryddelse i møde; og derfor begyndte de igen at trække sig 
tilbage til ørkenen, ja, ad den samme vej, som de var kommet. 
 
58:25 Og natten faldt på, og de slog lejr; thi lamaniternes øverste høvedsmænd formodede, at 
nephiterne var udmattede af marchen, og antog, at de havde forfulgt hele vor hær; derfor gjorde de sig 
ingen tanke om byen Manti. 
 
58:26 Og da natten kom, lod jeg ikke mine mænd sove, men befalede, at de skulle drage ad en anden 
vej henimod Mantis land. 
 
58:27 Og på grund af denne vor march om natten var vi om morgenen kommet forbi lamaniterne, så at 
vi kom til byen Manti førend dem. 
 
58:28 Og således skete det, at vi ved denne krigslist tog byen Manti i besiddelse uden blodsudgydelse. 
 
58:29 Og da lamaniternes tropper kom i nærheden af byen og så, at vi var beredt til at møde dem, blev 
de meget forbavsede og slået af stor frygt, så de flygtede ud i ørkenen. 
 
58:30 Og de lamanitiske hære flygtede ud af hele den del af landet.  Men se, de havde ført mange 
kvinder og børn med sig ud af landet. 
 
58:31 Og de byer, der blev indtaget af lamaniterne, er nu alle i vor besiddelse, og vore fædre og vore 
kvinder og vore børn drager nu tilbage til deres hjem; alle, undtagen de, som er taget til fange og bortført 
af lamaniterne. 
 
58:32 Men vore hære er for små til at forsvare så mange byer og så store besiddelser. 



 
58:33 Men vi forlader os på vor Gud, som har skænket os sejren over disse lande, så at vi har fået de 
byer og lande, som var vore egne. 
 
58:34 Men vi kender ikke grunden til, at regeringen ikke sender os større forstærkninger; og de mænd, 
der er kommet til os, ved heller ikke, hvorfor vi ikke har modtaget større forstærkninger. 
 
58:35 Se, vi ved ikke, om I har haft uheld med jer og ført stridskræfterne til den del af landet; om så er, 
ønsker vi ikke at klage. 
 
58:36 Og dersom det ikke er så, er vi bange for, at en eller anden uenighed i regeringen er årsag til, at 
de ikke sender os flere mænd til hjælp; thi vi ved, at de er tilstrækkeligt mange til at sende flere, end de 
har sendt. 
 
58:37 Men se, det gør intet til sagen; vi stoler på, at Gud vil befri os til trods for vore få tropper og udfri 
os af vore fjenders hænder. 
 
58:38 Se, det er i slutningen af det ni og tyvende år, og vi er i besiddelse af vore lande, og lamaniterne 
er flygtet til Nephis land. 
 
58:39 Og disse Ammons folks sønner, som jeg har omtalt så smukt, er med mig i byen Manti; og Herren 
har hjulpet dem, ja, og bevaret dem mod at falde for sværdet, så at ikke een eneste sjæl er blevet dræbt. 
 
58:40 Men se, de har fået mange sår; ikke desto mindre står de fast i den frihed, hvormed Gud har 
frigjort dem; og de holder strengt på at tilbede Herren deres Gud fra dag til dag; ja, de iagttager hans 
skikke, hans forordninger og hans befalinger bestandigt og har stor tro på profetierne om det 
tilkommende. 
 
58:41 Og nu, min elskede broder Moroni, ønsker jeg, at Herren vor Gud, som har forløst os og gjort os 
fri, altid må bevare dig i sin nærhed, og at han vil begunstige dette folk, ja, så at det må lykkes dig at 
komme i besiddelse af alt, hvad lamaniterne har taget fra os, og som var til vort underhold.  Og nu slutter 
jeg mit brev.  Jeg er Helaman, Almas søn. 
 

Kapitel 59 
 
59:1 Og i det tredivte år af dommernes regering over Nephis folk skete det, at Moroni, efter at have 
modtaget og læst Helamans brev, blev overmåde glad over Helamans fremgang, ja, over det 
overordentligt lykkelige udfald af hans foretagende med at vinde de lande tilbage, som var gået tabt.  {62 
f.K.} 
 
59:2 Ja, han kundgjorde det for hele sit folk i landet rundt omkring det sted, hvor han var, så at de 
også kunne glæde sig. 
 
59:3 Og han sendte uopholdeligt et brev til Pahoran og begærede, at denne skulle samle mænd 
sammen for at forstærke Helaman eller Helamans hære, så han med lethed kunne forsvare den del af 
landet, som han havde haft den store lykke at tage tilbage. 
 
59:4 Og efter at Moroni havde sendt dette brev til Zarahemlas land, begyndte han at lægge planer om 
at få fat i resten af de besiddelser og byer, som lamaniterne havde taget fra nephiterne. 
 
59:5 Og medens Moroni således traf forberedelser til at gå til kamp mod lamaniterne, blev folket i 
Nephihah, som var samlet sammen fra byen Moroni, byen Lehi og byen Morianton, angrebet af 
lamaniterne. 
 
59:6 Og de lamaniter, der var blevet nødsaget til at flygte fra Mantis land og landet deromkring, var 
kommet over og havde forenet sig med lamaniterne i den del af landet. 



 
59:7 Og da de således var meget talrige og fik forstærkninger fra dag til dag, gik de mod folket i 
Nephihah efter Ammorons befaling og begyndte at anrette et blodbad blandt dem. 
 
59:8 Og deres hære var så talrige, at resten af folket i Nephihah blev tvunget til at flygte for dem, og de 
kom og forenede sig med Moronis hær. 
 
59:9 Og da Moroni havde ment, at der ville blive sendt mænd til byen Nephihah for at hjælpe 
befolkningen med at forsvare byen, og eftersom han vidste, at det var lettere at redde byen fra at falde i 
lamaniternes hænder end at tage den tilbage fra dem, antog han, at de med lethed kunne forsvare den. 
 
59:10 Derfor holdt han alle sine styrker tilbage for at forsvare alle de byer, han havde genvundet. 
 
59:11 Og da Moroni så, at byen Nephihah var gået tabt, blev han meget bedrøvet og begyndte at frygte, 
at folket på grund af dets ugudelighed skulle falde i deres brødres hænder. 
 
59:12 Og det samme var tilfældet med alle hans øverste høvedsmænd.  De nærede samme frygt og 
undrede sig over folkets ugudelighed, og dette på grund af lamaniternes sejr over dem. 
 
59:13 Og Moroni blev vred på regeringen på grund af dens ligegyldighed med hensyn til landets frihed. 
 

Kapitel 60 
 
60:1 Og han skrev atter til landets statholder, som var Pahoran, og det er de ord, han skrev:  Se, jeg 
skriver mit brev til Pahoran, landets overdommer og statholder i byen Zarahemla og ligeledes til alle dem, 
der af folket er blevet valgt til at regere og forvalte denne krigs anliggender. 
 
60:2 Thi se, jeg har nogle bebrejdelser at fremføre mod jer.  I ved selv, at I er blevet beskikket til at 
indsamle mænd og bevæbne dem med sværd og med sabler og med krigsvåben af enhver art og sende 
dem mod lamaniterne i hvilken som helst del af vort land, hvor de skulle bryde ind. 
 
60:3 Og nu siger jeg jer, at jeg selv samt mine mænd og ligeledes Helaman og hans mænd har 
udstået meget store lidelser, ja, sult og tørst og møje og alle slags trængsler. 
 
60:4 Dersom det nu var alt, hvad vi havde lidt, ville vi ikke knurre eller klage. 
 
60:5 Men der har været stor blodsudgydelse blandt vort folk; ja, tusinder er faldet for sværdet, medens 
det kunne have været anderledes, dersom I havde sendt vore hære tilstrækkelige forstærkninger.  Ja, 
jeres forsømmelse mod os har været meget stor. 
 
60:6 Og nu ønsker vi at vide årsagen til denne overmåde store forsømmelse; ja, vi ønsker at vide 
årsagen til jeres ligegyldighed. 
 
60:7 Kan I forsvare at sidde på jeres trone i tankeløs sløvhed, medens jeres fjender spreder død 
omkring jer, ja, medens de myrder tusinder af jeres brødre? 
 
60:8 Ja, netop dem, som har stolet på jeres beskyttelse, og som har bragt jer i en stilling, så I kunne 
have hjulpet dem; ja, I kunne have sendt dem tropper til forstærkning og have reddet tusinder af dem for 
at falde for sværdet. 
 
60:9 Men det er ikke alt.  I har nægtet dem proviant, så at mange har stridt og blødt til døde på grund 
af deres store attrå for dette folks velfærd; og de gjorde dette, medens de var nær ved at omkomme af 
sult på grund af jeres meget store forsømmelser mod dem. 
 



60:10 Og nu, mine elskede brødre, thi I burde være elskede; og I burde have været mere virksomme for 
dette folks velfærd og frihed; men I har forsømt dem så meget, at tusinders blod skal komme over jeres 
hoveder til hævn, ja, Gud kender alle deres råb og lidelser. 
 
60:11 Tror I, at I kan sidde på jeres trone og intet gøre, og at Gud ved sin overordentlige godhed dog 
ville befri jer?  Dersom I har haft en sådan tro, så har den været forgæves. 
 
60:12 Tror I, at det er for deres ugudeligheds skyld, at så mange af jeres brødre er blevet dræbt?  Jeg 
siger jer, at dersom I har troet det, da har I taget fejl; thi jeg siger jer, at mange er faldet for sværdet, og 
det bliver jer til fordømmelse. 
 
60:13 Thi Herren tilsteder, at de retfærdige bliver slået ihjel, så at hans retfærdige dom og straf kan 
komme over de ugudelige; men derfor behøver I ikke at tro, at de retfærdige er fortabt, fordi de er faldet; 
men se, de indgår til Herren, deres Guds hvile. 
 
60:14 Og nu siger jeg jer, at jeg frygter meget, at Guds retfærdige dom vil komme over dette folk på 
grund af deres store efterladenhed, ja, vor regerings efterladenhed og deres meget store forsømmelse 
mod deres brødre, ja, mod dem, som er blevet dræbt. 
 
60:15 Thi dersom det ikke var for den ugudeligheds skyld, som først begyndte hos vore øverste, kunne 
vi have modstået vore fjender, og de kunne ikke have fået magt over os. 
 
60:16 Og havde det ikke været for den krig, som brød ud mellem os selv, ja, havde det ikke været for 
disse kongetilhængere, som forårsagede så stor blodsudgydelse blandt os; ja, dersom vi på den tid, da vi 
stred indbyrdes, havde forenet vor styrke, som vi havde gjort indtil da; og havde det ikke været for den 
trang efter magt og myndighed over os, som disse kongetilhængere havde; og havde de været tro mod 
vor friheds sag og i forening med os gået mod vore fjender i stedet for at gribe til våben mod os, hvad der 
var årsag til så megen blodsudgydelse blandt os; ja, dersom vi havde gået frem mod dem i Herrens 
styrke, da ville vi have splittet vore fjender, thi det ville være sket til hans ords fuldbyrdelse. 
 
60:17 Men se, nu kommer lamaniterne over os, og de myrder vore folk med sværdet, ja, vore kvinder 
og børn; de indtager vore lande og bortfører vort folk i fangenskab og forvolder dem alle slags lidelser, og 
det sker på grund af deres store ugudelighed, som søger efter magt og myndighed, ja, netop disse 
kongetilhængere. 
 
60:18 Men hvorfor skulle jeg sige meget angående denne sag?  Thi vi ved jo ikke, om I ikke selv tragter 
efter myndighed, og vi vek ikke, om I måske også selv er forrædere mod jeres land. 
 
60:19 Eller er det fordi I er i hjertet af vort land og i sikkerhed, at I har forsømt os og ikke sendt proviant 
til os og mænd til at forstærke vore hære? 
 
60:20 Har I glemt Herren, jeres Guds befalinger?  Ja, har I glemt vore forfædres fangenskab?  Og har I 
glemt de mange gange, vi er blevet udrfriet af vore fjenders hænder? 
 
60:21 Eller tror I, at Herren endnu vil befri os, medens vi sidder på vor trone og ikke gør brug af de 
midler, som Herren har skænket os? 
 
60:22 Vil I blive ved med at se til, medens I er omgivet af tusinder, ja, titusinder af dem, som også ser 
til, medens der rundt omkring ved landets grænser er tusinder sårede og blødende, der falder for 
sværdet. 
 
60:23 Tror I, at Gud vil betragte jer som værende uden skyld, medens I sidder stille og ser på disse 
ting?  Jeg siger nej.  Nu vil jeg have, at I skal huske, at Gud har sagt, at karret først skal renses på den 
indvendige side og siden på den udvendige side. 
 



60:24 Og dersom I nu ikke angrer det, I har gjort og begynder at være virksomme med at sende os 
forråd og forstærkninger, og også til Helaman, så han kan forsvare de dele af landet, som han har taget, 
og at vi også må kunne genvinde resten af vore besiddelser i disse egne, da er det ikke tjenligt, at vi 
kæmper mere med lamaniterne, førend vi har renset det indvendige af vort kar, ja vor regerings store 
overhoved. 
 
60:25 Og medmindre I opfylder min begæring og kommer frem og viser mig en sand frihedsånd og 
stræber efter at forstærke og styrke vore hære og give dem føde til deres underhold, se, da vil jeg 
efterlade en del af mine frimænd til at forsvare denne del af vort land, og jeg vil efterlade Guds styrke og 
velsignelse over dem, så at ingen anden magt kan indvirke på dem -- 
 
60:26 og dette på grund af deres overordentlige tro og tålmodighed i trængsler. 
 
60:27 Og jeg vil komme til jer; og dersom der findes nogen iblandt jer, som ønsker frihed, ja, om der kun 
er en gnist af frihedsånden tilbage, da vil jeg foranstalte oprør mellem jer, ja, indtil de, der tragter efter at 
tilrane sig magt og myndighed, bliver tilintetgjort. 
 
60:28 Ja, jeg frygter ikke for jeres magt og myndighed, men det er min Gud, jeg frygter, og det er i 
overensstemmelse med hans befalinger, at jeg griber til våben for at forsvare mit lands sag, og det er på 
grund af jeres ugudelighed, at vi har lidt så stort tab. 
 
60:29 Se, tiden er nu forhånden, da retfærdighedens sværd hænger over jer, medmindre I rører på jer 
for at forsvare jeres land og jeres små; ja, det skal falde på jer og hjemsøge jer til jeres fuldkomme 
ødelæggelse. 
 
60:30 Jeg venter på hjælp fra jer, og dersom I ikke kommer os til undsætning, da kommer jeg til jer, ja, 
lige til Zarahemlas land og slår jer med sværdet, så at I ikke mere vil have magt til at hindre dette folk i at 
få fremgang for vor friheds sag. 
 
60:31 Thi Herren vil ikke tåle, at I skal leve og blive stærke i ugudelighed til hans retfærdige folks 
fordærv. 
 
60:32 Kan I tro, at Herren vil skåne jer og gå frem til dom mod lamaniterne, når det er deres fædres 
traditioner, som har forårsaget deres had; og det er blevet fordoblet af dem, der er gået ud fra os, medens 
jeres ondskab er en følge af jeres trang efter ære og denne verdens tomme ting? 
 
60:33 I ved, at I overtræder Guds love, og I ved, at I træder dem under fode.  Se, Herren siger til mig:  
Dersom de, hvem I har udnævnt til embedsmænd, ikke omvender sig fra synd og ugudelighed, skal I 
drage ud til strid mod dem. 
 
60:34 Og på grund af den pagt, jeg har gjort, er jeg, Moroni, tvunget til at holde Guds befalinger; derfor 
ønsker jeg, at I skal holde fast ved Guds ord og sende mig og ligeledes Helaman levnedsmidler og 
mænd. 
 
60:35 Og dersom I ikke vil gøre det, da kommer jeg snart til jer; thi Gud vil ikke tilstede, at vi omkommer 
af sult, men han vil give os af jeres proviant, ja, om det så skulle ske ved sværdet.  Se nu til, at I 
fuldbyrder Guds ord. 
 
60:36 Se, jeg er Moroni, jeres øverste anfører.  Jeg søger ikke efter magt, men at omstyrte den.  Jeg 
søger ikke efter verdens ære, men efter Guds ære og mit lands frihed og lykke.  Og således slutter jeg mit 
brev. 
 

Kapitel 61 
 
61:1 Se, ikke længe efter at Moroni havde sendt sit brev til Pahoran, den øverste statholder, modtog 
han et brev fra ham igen.  Og det er de ord, han modtog: 



 
61:2 Jeg, Pahoran, som er den øverste statholder over dette land, sender disse ord til Moroni, den 
øverste anfører for hæren.  Se, jeg siger dig, Moroni, at jeg ikke glæder mig over dine store lidelser; nej, 
det bedrøver min sjæl. 
 
61:3 men se, der findes dem, der glæder sig over dine lidelser, ja, så meget, at de har gjort oprør mod 
mig og ligeledes mod dem af mit folk, der er frimænd; ja, og de, der har gjort opstand, er meget talrige. 
 
61:4 Og det er dem, som har søgt at fratage mig dommersædet, som har været årsag til denne store 
ugudelighed; thi de har brugt megen smiger, og de har bortledt mange menneskers hjerter, hvad der vil 
blive årsag til stor lidelse blandt os; de har tilbageholdt vore levnedsmidler og har skræmt vore frimænd, 
så at de ikke er kommet til dig. 
 
61:5 Og se, de har fordrevet mig, og jeg er flygtet til Gideons land med så mange mænd, som jeg på 
nogen mulig måde kunne samle om mig. 
 
61:6 Og se, jeg har udstedt en bekendtgørelse i denne del af landet; og folket flokkes daglig om os og 
bevæbner sig for at forsvare deres land og frihed samt for at hævne vore forurettelser. 
 
61:7 Og der er kommet så mange til os, at de, der har gjort oprør mod os, er kommet i forlegenhed, ja, 
i den grad, at de frygter for os og ikke tør drage ud til kamp mod os. 
 
61:8 De er kommet i besiddelse af landet eller byen Zarahemla; de har udnævnt en konge over sig, og 
han har skrevet et brev til lamaniternes konge, hvori han har indgået forbund med ham og har lovet at 
forsvare byen Zarahemla, hvilket forsvar han tror vil sætte lamaniterne i stand til at overvinde resten af 
landet; han skal udråbes til konge over dette folk, når de bliver overvundet af lamaniterne. 
 
61:9 Og nu har du bebrejdet mig i dit brev, men det gør ikke noget; jeg er ikke vred, men glæder mig 
over dit hjertes højmodighed.  Jeg, Pahoran, søger ikke efter magt, kun efter at beholde mit 
dommersæde, så at jeg må kunne bevare mit folks rettigheder og frihed.  Min sjæl står fast i den frihed, 
hvormed Gud har frigjort os. 
 
61:10 Og se, vi vil modarbejde ugudelighed, selv om det vil koste blod.  Vi vil ikke udgyde lamaniternes 
blod, dersom de ville forblive i deres eget land. 
 
61:11 Vi ville ikke udgyde vore brødres blod, dersom de ikke gjorde oprør og greb til våben mod os. 
 
61:12 Vi ville underkaste os trældomsåget, dersom Guds retfærdighed fordrede det, eller om han skulle 
befale os at gøre det. 
 
61:13 Men se, han befaler os ikke, at vi skal underkaste os vore fjender, men at vi skal sætte vor lid til 
ham, og han vil befri os. 
 
61:14 Lad os derfor, min elskede broder Moroni, modstå det onde; og lad os med våben i hånd gøre 
modstand imod et hvilket som helst onde, vi ikke kan bekæmpe med ordet såsom oprør og uenigheder, 
så at vi kan bevare friheden og glæde os over vor kirkes store velsignelser og over vor Forløsers og vor 
Guds sag. 
 
61:15 Kom derfor hurtigt til mig med nogle få af dine mænd og efterlad resten under Lehi og Teancum; 
giv dem bemyndigelse til at lede krigen i den del af landet i overensstemmelse med Guds ånd, der også 
er frihedens ånd, der er i dem. 
 
61:16 Jeg har sendt forråd til dem, så at de ikke skal omkomme, førend du kan komme til mig. 
 
61:17 Saml så mange stridskræfter du kan på vejen hertil, og vi vil hutigt gå mod disse oprørere med 
styrke fra Gud i overensstemmelse med den tro, som vi ejer. 



 
61:18 Og vi vil besætte byen Zarahemla, så at vi kan få flere fødemidler at sende Lehi og Teancum; ja, 
vi vil gå imod dem i Herrens styrke og gøre ende på denne store ugudelighed. 
 
61:19 Moroni, jeg glæder mig over at modtage dit brev, thi jeg var bekymret for, hvad vi skulle gøre, og 
om det var rigtigt af os at gå mod vore brødre. 
 
61:20 Men du har sagt, at medmindre de omvender sig, har Herren befalet dig at gå imod dem. 
 
61:21 Se til, at du styrker Lehi og Teancum i Herren; sig til dem, at de ikke skal frygte, thi Gud vil befri 
dem og ligeledes alle dem, der står fast i den frihed, hvormed Gud har frigjort dem.  Og nu slutter jeg mit 
brev til min elskede broder Moroni. 
 

Kapitel 62 
 
62:1 Og da Moroni havde modtaget dette brev, fattede han mod, og han fyldtes med stor glæde over 
Pahorans trofasthed, fordi han ikke også var blevet en forræder mod friheden og sit lands sag. 
 
62:2 Men han sørgede meget over deres ugudelighed, som havde drevet Pahoran bort fra 
dommersædet, og over dem, der havde gjort oprør mod deres land og deres Gud. 
 
62:3 Og Moroni tog et lille antal mænd, som Pahoran ønskede, og gav Lehi og Teancum kommando 
over resten af sin hær, og han begav sig på vej til Gideons land. 
 
62:4 Og han plantede frihedens banner i hver by, som han kom til og samlede alle de stridskræfter, 
han kunne på hele marchen mod Gideons land. 
 
62:5 Og tusinder flokkedes om hans banner og greb til våben til forsvar for deres frihed, for at de ikke 
skulle falde i trældom. 
 
62:6 Og da Moroni således havde samlet så mange mænd, han kunne på hele marchen, kom han til 
Gideons land og forenede sine tropper med Pahorans, så at de blev meget stærke, ja, stærkere end 
Pachus's mænd.  Pachus var kongen over de oprørere, der havde drevet frimændene ud af Zarahemlas 
land og taget landet i besiddelse. 
 
62:7 Og Moroni og Pahoran drog med deres hære ned mod Zarahemlas land, og de rykkede frem 
mod byen og mødte Pachus's mænd, og det kom til slag mellem dem. 
 
62:8 Og se, Pachus blev dræbt, og hans mænd blev taget til fange; og Pahoran blev atter indsat i 
dommerembedet. 
 
62:9 Og Pachus's mænd blev taget i forhør i overensstemmelse med loven, og ligeledes de 
kongetilhængere, som var blevet pågrebet og kastet i fængsel; og de blev straffet efter loven; ja, de 
mænd, der anførtes af Pachus og kongetilhængerne og alle, som ikke ville gribe til våben for at forsvare 
landet, men kæmpede derimod, blev henrettet. 
 
62:10 Og således blev det nødvendigt, at denne lov skulle overholdes nøje for landets sikkerheds skyld; 
og den, der fornægtede friheden, blev straks henrettet ifølge loven. 
 
62:11 Og således endte det tredivte år af dommernes regering over Nephis folk; Moroni og Pahoran 
havde genoprettet freden i Zarahemlas land blandt deres eget folk og straffet alle dem med døden, som 
ikke var tro mod frihedens sag. 
 
62:12 Og i begyndelsen af det en og tredivte år af dommernes regering over Nephis folk lod Moroni 
straks sende forråd og en hær på seks tusinde mand til Heleman for at hjælpe ham med at beskytte den 
del af landet. 



 
62:13 Og han lod ligeledes en hær på seks tusinde mand med tilstrækkelige forråd af levnedsmidler 
sende til Lehis og Teancums hære.  Og dette blev gjort for at befæste landet mod lamaniterne. 
 
62:14 Og Moroni og Pahoran efterlod en stor hær i Zarahemlas land og drog med en anden stor hær 
mod Nephihahs land, fast besluttet på at overvinde lamaniterne i den by. 
 
62:15 Og da de befandt sig på vejen til dette land, overmandede de et stort antal lamanitiske mænd og 
dræbte mange af dem og frarøvede dem deres forråd og krigsvåben. 
 
62:16 Og efter at de havde taget dem, lod de dem indgå en pagt at de ikke mere ville gribe til våben 
mod nephiterne. 
 
62:17 Og da de havde indgået denne pagt, sendte de dem ud for at bo blandt Ammons folk; og der var 
omtrent fire tusinde, som ikke var blevet dræbt. 
 
62:18 Og da de havde sendt dem bort, fortsatte de marchen til Nephihahs land.  Og da de kom til byen 
Nephihah, slog de lejr på Nephihas sletter, som ligger i nærheden af byen Nephihah. 
 
62:19 Og Moroni ønskede nu, at lamaniterne ville komme ud til kamp mod dem på sletterne; men da 
lamaniterne kendte deres store mod og så deres store antal, vovede de ikke at komme ud mod dem, og 
derfor kom de ikke ud til kamp den dag. 
 
62:20 Og da natten kom, gik Moroni ud i nattens mørke og steg op på muren for at udspejde, i hvilken 
del af byen lamaniterne lå lejret med deres hær. 
 
62:21 Og han opdagede, at de var mod øst ved indgangen, og de sov alle.  Og Moroni vendte tilbage til 
hæren og udstedte befaling om, at de i hast skulle forfærdige stærke reb og stiger, som kunne hejses ned 
fra det øverste af muren på den indvendige side. 
 
62:22 Og Moroni lod sine mænd marchere frem og klatre op på det øverste af muren og lade sig fire 
ned i den del af byen, ja, mod vest, hvor lamaniterne ikke lå med deres tropper. 
 
62:23 Og de blev alle firet ned i byen om natten ved hjælp af de stærke reb og stiger; og da morgenen 
kom, var de således alle indenfor byens mure. 
 
62:24 Og da nu lamaniterne vågnede og så, at Moronis tropper var indenfor murene, blev de meget 
forskrækket, så de flygtede ud gennem udgangen. 
 
62:25 Og da nu Moroni så, at de flygtede for ham, lod han sine mænd rykke frem imod dem, og de 
dræbte mange og omringede mange andre og tog dem til fange; de øvrige flygtede til Moronis land, som 
lå på grænsen til havet. 
 
62:26 Således kom Moroni og Pahoran i besiddelse af byen Nephihah uden at miste én eneste sjæl; 
men mange af lamaniterne blev dræbt. 
 
62:27 Og mange af de lamaniter, der var blevet taget til fange, ønskede at forene sig med Ammons folk 
og blive et frit folk. 
 
62:28 Og det skete, at alle, som ønskede det, fik deres ønske opfyldt. 
 
62:29 Og således forenede alle de lamanitiske fanger sig med Ammons folk og begyndte at arbejde 
med stor flid, dyrke jorden og avle alle slags korn samt tillægge flokke og hjorde af enhver art; og således 
blev nephiterne befriet for en stor byrde, ja, de blev befriet for at forsørge alle de lamanitiske fanger. 
 



62:30 Og Moroni drog fra Nephihahs land til Lehis land, efter at han var kommet i besiddelse af byen 
Nephihah og havde taget mange fanger, hvad der forringede lamaniternes hære betydeligt, og taget 
mange af de nephiter tilbage, der havde været krigsfanger, hvad der forstærkede Moronis hær meget. 
 
62:31 Og da lamaniterne så, at Moroni kom imod dem, blev de atter bange og flygtede for Moronis hær. 
 
62:32 Og Moroni og hans hær forfulgte dem fra by til by, indtil Lehi og Teancum mødte dem, og 
lamaniterne flygtede for Lehi og Teancum helt ned kysten, til de kom til Moronis land. 
 
62:33 Og alle lamaniternes tropper var samlet sammen, så de alle udgjorde een stor hær i Moronis 
land.  Og Ammoron, lamaniternes konge, var også med dem. 
 
62:34 Og Moroni, Lehi og Teancum lejrede sig med deres hære på grænsen til Moronis land, så 
lamaniterne blev omringet på grænsen til ørkenen mod syd og på grænsen af ørkenen mod øst. 
 
62:35 Og således lejrede de sig for natten; thi se, både nephiterne og lamaniterne var udmattede af den 
lange march; derfor bestemte de sig til ikke at udføre nogen krigslist om natten, med undtagelse af 
Teancum, som var meget vred på Ammoron; thi han mente, at Ammoron og Amalickiah, hans broder, 
havde været årsag til denne store og langvarige krig mellem dem og lamaniterne, i hvilken der havde 
været så megen strid og blodsudgydelse og så stor hungersnød. 
 
62:36 Og Teancum gik i sin vrede frem til lamaniternes lejr og lod sig glide ned over byens mure.  Og 
han gik fra sted til sted med et reb, indtilhan fandt kongen; og han kastede et spyd mod ham, som 
gennemborede ham nær hjertet.  Men se, kongen vækkede sine tjenere, før han døde, så de forfulgte 
Teancum og dræbte ham. 
 
62:37 Og da Lehi og Moroni erfarede, at Teancum var død, blev de meget bedrøvet; thi se, han var en 
mand, der havde kæmpet tappert for sit land, ja, en sand ven af friheden, og han havde gennemgået 
mange og store trængsler.  Men se, nu var han død og gået al kødets gang. 
 
62:38 Og Moroni rykkede frem om morgenen og angreb lamaniterne og tilføjede dem et stort nederlag 
og drev dem ud af landet; og de flygtede og vendte ikke denne gang om mod nephiterne. 
 
62:39 Og således endte det en og tredivte år af dommernes regering over Nephis folk; og således 
gydelse, hungersnød og trængsler i et tidsrum af mange år. 
 
62:40 Og der havde været mord og strid og uenighed og al slags ugudelighed blandt Nephis folk; men 
alligevel blev de sparet for de retfærdiges skyld, ja, på grund af de retfærdiges bønner. 
 
62:41 Men se, på grund af den meget lange krig mellem nephiterne og lamaniterne var mangeblevet 
forhærdet; og mange var blevet blødgjort gennem deres lidelser, så at de bøjede sig for Gud i dybeste 
ydmyghed. 
 
62:42 Og efter at Moroni havde befætet de dele af landet, som var mest udsat for lamaniterne, til de var 
tilstrækkeligt stærke, vendte han tilbage til byen Zarahemla, og Helaman vendte ligeledes tilbage til sit 
hjem; og der var endnu engang oprettet fred blandt Nephis folk. 
 
62:43 Og Moroni overdrog kommandoen over hæren til sin søn Moronihah, og han trak sig tilbage til sit 
hus for at tilbringe resten af sine dage i fred. 
 
62:44 Og Pahoran vendte tilbage til dommersædet, og Helaman påtog sig atter at prædike Guds ord for 
folket; thi på grund af de mange krige og uroligheder var det blevet nødvendigt, at kirken atter skulle 
bringes i orden. 
 



62:45 Derfor gik Helaman og hans brødre ud og forkyndte Guds ord med stor kraft, så mange folk blev 
overbevist om deres ugudelighed, hvad der fik dem til at omvende sig fra deres synder og blive døbt til 
Herren, deres Gud. 
 
62:46 Og de oprettede igen Guds kirke overalt i hele landet. 
 
62:47 Ja, retsvæsenet blev også ordnet.  Og deres dommere og overdommere blev valgt. 
 
62:48 Og Nephis folk begyndte atter at trives i landet, og de begyndte at formere sig og blive talrige 
igen i landet.  Og de begyndte at blive meget rige. 
 
62:49 Men til trods for deres rigdom, magt og fremgang var de ikke opblæste af stolthed, og de var 
heller ikke sene til at ihukomme Herren, deres Gud; men de ydmygede sig dybt for ham. 
 
62:50 Ja, de erindrede, hvor store ting Herren havde gjort for dem, at han havde befriet dem for død og 
bånd og fængsel og for alle slags trængsler; og han havde udfriet dem af deres fjenders hænder. 
 
62:51 Og de bad uophørligt til Herren, deres Gud, så Herren velsignede dem i overensstemmelse med 
sit ord, og de blev mægtige og havde fremgang i landet. 
 
62:52 Alt dette skete, og Helaman døde i det fem og tredivte år af dommernes regering over Nephis 
folk.  {57 f.K.} 
 

Kapitel 63 
 
63:1 Og det skete i begyndelsen af det seks og tredivte år af dommernes regering over Nephis folk, at 
Shiblon tog de hellige ting i besiddelse, som Alma havde afleveret til Helaman. 
 
63:2 Han var en retfærdig mand og vandrede oprigtigt for Gud og bestræbte sig bestandigt for at gøre 
godt og holde Herren, sin Guds bud; og hans broder gjorde ligeså. 
 
63:3 Og Moroni døde også.  Og således endte det seks og tredivte år af dommernes regering. 
 
63:4 Og det skete i det syv og tredivte år af dommernes regering, at en stor skare, der bestod af fem 
tusinde og fire hundrede mand tiligemed deres hustruer og børn udvandrede fra Zarahemlas land til 
landet mod nord.  {55 f.K.} 
 
63:5 Og det begav sig, at Hagoth, der var en meget mærkelig mand, gik han og byggede sig et meget 
stort skib på grænsen mellem Overflødighedens land og Ødelæggelsens land, og han lod det løbe ud i 
det vestlige hav ved den smalle stribe land, som fører til det nordlige land. 
 
63:6 Og se, mange af nephiterne samt mange kvinder og børn gik ombord deri med store forråd af 
levnedsmidler og sejlede mod nord.  Og således endte det syv og tredivte år. 
 
63:7 Og i det otte og tredivte år byggede denne mand flere skibe.  Og det første skib kom også tilbage, 
og der var mange flere mennesker, der gik ombord deri; og de tog også store forråd med og sejlede igen 
ud mod landet mod nord. 
 
63:8 Og man hørte aldrig siden noget til dem; men vi formoder, at de er druknet i havets dyb.  Og det 
skete, at endnu et skib også sejlede bort, men hvor det gik hen, ved vi ikke. 
 
63:9 Og i løbet af det år drog mange mennesker til landet mod nord.  Og således endte det otte og 
tredivte år. 
 
63:10 Og Shiblon døde i det ni og tredivte år af dommernes regering, og Corianton var sejlet bort til 
landet mod nord i et skib for at bringe levnedsmidler til folket, der var rejst til dette land.  {53 f.K.} 



 
63:11 Derfor blev det nødvendigt for Shiblon før sin død at overdrage de hellige ting til Helamans søn, 
som blev kaldt Helaman efter sin fader. 
 
63:12 Se, alle de optegnelser, der var i Helamans besiddelse med undtagelse af den del, som Alma 
havde befalet ikke skulle komme frem, blev afskrevet og sendt ud til menneskenes børn overalt i det 
ganske land. 
 
63:13 Dog skulle disse ting holdes hellige og overgives fra den ene slægt til den anden; derfor blev de i 
dette år overdraget Helaman før Shiblons død. 
 
63:14 Og det skete også i dette år, at nogle frafaldne gik over til lamaniterne, og disse opæggedes atter 
til vrede mod nephiterne. 
 
63:15 Og i samme år kom de også ned med en talrig hær til krig mod Moronihahs folk eller mod 
Moronihahs hær, men de blev slået og drevet tilbage igen til deres egne områder, og de led store tab. 
 
63:16 Og således endte det ni og tredivte år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
63:17 Og således endte den beretning, der blev skrevet af Alma og hans søn Helaman og af dennes 
søn Shiblon. 
 



Helamans Bog 

(Af 52 - 1 f.K.) 
 
En beretning om nephiterne.  Deres krige og stridigheder og deres uenighed.  Ligeledes mange hellige 
profeters profetier før Kristi komme i overensstemmelse med Helamans optegnelser, han, som var 
Helamans søn og også i overensstemmelse med hans sønners optegnelser, helt ned til Kristi komme.  
Også mange af lamaniterne bliver omvendet.  En beretning om deres omvendelse.  En beretning om 
lamaniternes retskaffenhed og om nephiternes ugudelighed i overensstemmelse med Helamans og hans 
sønners optegnelse, helt ned til Kristi komme, hvilken optegnelse kaldes Helamans bog, etc. 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Og se nu, det skete, at i begyndelsen af det fyrretyvende år af dommernes regering over Nephis 
folk opstod der en alvorlig strid blandt nephiterne.  {52 f.K.} 
 
1:2 For se, Pahoran var død og gået al kødets gang; derfor opstod der en alvorlig strid om hvem af 
dem der skulle have dommerembedet blandt brødrene, som var Pahorans sønner. 
 
1:3 Navnene på dem, der stredes om dommerembedet, og som ligeledes fik folket til at strides, var:  
Pahoran, Paanchi og Pacumeni. 
 
1:4 Dette er ikke alle Pahorans sønner, (for han havde mange), men det er dem, der stredes om 
dommerembedet, derfor foranledigede de tre opdelinger blandt folket. 
 
1:5 Dog skete det, at Pahoran ved folkets stemme blev valgt til at være overdommer og regent over 
Nephis folk. 
 
1:6 Og det skete, at da Pacumeni så, at han ikke kunne få dommerembedet, sluttede han sig til 
folkets stemme. 
 
1:7 Men se, Paanchi og den del af folket, der ønskede, at han skulle være deres regent, blev meget 
vrede; derfor ville han ved smiger forføre disse folk til at gøre oprør mod deres brødre. 
 
1:8 Og det skete, at medens han var i færd med at gøre dette, blev han pågrebet og stillet for en 
domstol i overensstemmelse med folkets stemme og dømt til døden; for han havde gjort oprør og forsøgt 
at fratage folket dets frihed. 
 
1:9 Nu så den del af folket, der ønskede at få ham til regent, at han var dømt til døden, derfor blev de 
vrede; og se, de sendte en vis Kishkumen lige til Pahorans dommersæde, og myrdede Pahoran, mens 
han sad på dommersædet. 
 
1:10 Og han blev forfulgt af Pahorans tjenere; men se, så hurtig var Kishkumens flugt, at ingen kunne 
indhente ham. 
 
1:11 Og han gik til dem, sem havde sendt ham, og de indgik alle en pagt, ja, de svor ved deres evige 
Skaber, at de ikke ville fortælle noget menneske, at Kishkumen havde myrdet Pahoran. 
 
1:12 Derfor blev Kishkumen ikke genkendt blandt Nephis folk, for han var forklædt, da han myrdede 
Pahoran.  Og Kishkumen og den bande, som havde gjort pagt med ham, blandede sig med folket 
således, at de ikke alle kunne findes; men alle, der blev fundet, blev dømt til døden. 
 
1:13 Og se nu, Pacumeni blev nu ved folkets stemme valgt til overdommer og regent over folket og til 
at regere i sin broder Pahorans sted; og det var i overensstemmelse med hans ret.  Og alt dette skete i 
det fyrretyvende år af dommernes regering, og det tog slut. 
 



1:14 Og det skete, at i det en og fyrretyvende år af dommernes regering samlede lamaniterne en talrig 
hær af mænd, og bevæbnede dem med sværd og med sabler og med buer og med pile, og med hjelme 
og med brystplader og med alle slags skjolde.  {51 f.K.} 
 
1:15 Og de kom igen ned for at føre krig mod nephiterne.  Og de anførtes af en mand ved navn 
Coriantumr; og han var af Zarahemlas slægt og havde udskilt sig fra nephiterne, og han var en stor og en 
mægtig mand. 
 
1:16 Derfor antog lamaniternes konge, hvis navn var Tubaloth, og som var en søn af Ammoron, at 
Coriantumr, som var en mægtig mand, kunne stå sig imod nephiterne med sin styrke og også med sin 
store visdom, således at ved at udsende ham, ville han få magt over nephiterne. 
 
1:17 Derfor æggede han dem til vrede og han samlede sine hære og udpegede Coriantumr som 
anfører for dem, og han lod dem drage ned til Zarahemlas land for at kæmpe med nephiterne. 
 
1:18 Og det skete, at på grund af den megen strid og den megen kiv i regeringen havde de ikke 
beholdt tilstrækkeligt med vagter i Zarahemlas land; for de havde ment, at lamaniterne ikke ville vove at 
trænge ind i landets indre og angribe den store by Zarahemla. 
 
1:19 Men det skete, at Coriantumr drog frem i spidsen for sin talrige skare og angreb byens 
indbyggere; og deres march foregik med så stor hast, at nephiterne ikke fik tid til at samle deres hære. 
 
1:20 Derfor nedhuggede Coriantumr vagten ved byporten og drog ind i byen med hele sin hær, og de 
dræbte enhver, som satte sig op imod dem, og således satte de sig i besiddelse af hele byen. 
 
1:21 Og det skete, at Pacumeni, som var overdommer, flygtede for Coriantumr lige til byens mure.  Og 
det skete, at Coriantumr kastede ham mod muren, så han døde.  Og således endte Pacumeni sine dage. 
 
1:22 Da nu Coriantumr så, at han var i besiddelse af byen Zarahemla og så, at nephiterne flygtede for 
dem, og at nogle blev dræbt og andre blev pågrebet og kastet i fængsel, og at han var kommet i 
besiddelse af den stærkeste fæstning i hele landet, fattede han mod i hjertet, så han stod i begreb med at 
gå imod hele landet. 
 
1:23 Og han forblev ikke i Zarahemlas land, men han drog frem med en stor hær mod byen 
Overflødigheden; for det var hans hensigt at gå frem og slå sig igennem med sværdet for at kunne 
indtage de nordlige dele af landet. 
 
1:24 Og eftersom han mente, at deres største styrke var midt i landet, drog han frem og levnede dem 
ikke nogen tid til at samle sig undtagen i små enheder; og på denne måde overfaldt han dem og slog dem 
til jorden. 
 
1:25 Men se, denne Coriantumrs march gennem landets indre skaffede Moronihah stor fordel over 
dem, uagtet det store antal nephiter, der var blevet dræbt. 
 
1:26 For se, Moronihah havde ment, at lamaniterne ikke vovede at komme ind i midten af landet, men 
at de ville angribe byerne rundt om ved grænserne, som de havde gjort hidtil; derfor havde Moronihah 
sørget for, at deres stærke hære skulle beskytte disse dele rundt omkring ved grænserne. 
 
1:27 Men se, lamaniterne frygtede ikke, som han havde troet, men de var kommet ind i landets indre 
og havde indtaget hovedstaden, som var byen Zarahemla, og drog gennem de vigtigste dele af landet og 
dræbte folket i en stor nedslagtning, både mænd, kvinder og børn og indtog mange byer og fæstninger. 
 
1:28 Men da Moronihah havde opdaget dette, sendte han øjeblikkelig Lehi ud med en hær for at 
standse dem, førend de kom til Overflødighedens land. 
 



1:29 Og dette gjorde han; og han mødte dem, førend de kom til Overflødighedens land og kæmpede 
med dem, så de begyndte at trække sig tilbage mod Zarahemlas land. 
 
1:30 Og det skete, at Moronihah mødte dem på tilbagetoget og gik til kamp mod dem, så der opstod et 
meget blodigt slag; ja, mange blev dræbt, og blandt dem, der blev dræbt, fandtes også Coriantumr. 
 
1:31 Og se, lamaniterne kunne ikke trække sig tilbage ad nogen vej, hverken mod nord eller syd, øst 
eller vest, for de var omringede på alle sider af nephiterne. 
 
1:32 Og således havde Coriantumr kastet lamaniterne ind i nephiternes midte, så de var i nephiternes 
vold; han selv blev dræbt, og lamaniterne overgav sig i nephiternes hænder. 
 
1:33 Og det skete, at Moronihah iger satte sig i besiddelse af byen Zarahemla og lod de lamaniter, der 
var taget til fange, forlade landet i fred. 
 
1:34 Og således endte det en og fyrretyvende år af dommernes regering. 
 

Kapitel 2 
 
2:1 Og i det to og fyrretyvende år af dommernes regering, efter at Moronihah igen havde stiftet fred 
mellem nephiterne og lamaniterne, se, da fandtes der ikke nogen til at beklæde dommersædet, og derfor 
opstod der atter splid blandt folket om, hvem der skulle beklæde dommerembedet.  {50 f.K.} 
 
2:2 Og Helaman, der var Helamans søn, blev ved folkets stemme valgt til at beklæde dommersædet. 
 
2:3 Men se, Kishkumen, som havde myrdet Pahoran, lurede på Helaman for også at rydde ham af 
vejen; og han blev støttet af sin bande, som havde indgået den overenskomst med ham, at ingen skulle 
få noget at vide om hans ugudelighed. 
 
2:4 For der fandtes en vis Gadianton, som var meget dygtig i ord og tale og ligeledes øvet på sit 
område med at udføre hemmelige mord og røverier; derfor blev han anfører for Kishkumens bande. 
 
2:5 Og han smigrede dem og Kishkumen, idet han sagde, at dersom de ville indsætte ham i 
dommerembedet, ville han lade dem, der tilhørte hans bande, få magt og indflydelse over folket, og derfor 
søgte Kishkumen at rydde Helaman af vejen. 
 
2:6 Men da han var på vej til dommersædet for at myrde Helaman -- se, en af Helamans tjenere 
havde været ude om natten forklædt og havde fået kendskab til de planer, der var blevet lagt af denne 
bande for at rydde Helaman af vejen -- 
 
2:7 skete det, at han mødte Kishkumen, og han gav ham et tegn; derfor gjorde Kishkumen ham 
bekendt med sine ønskers mål og bad ham føre sig til dommersædet, så han kunne myrde Helaman. 
 
2:8 Og da Helamans tjener var blevet underrettet om hele Kishkumens plan, og hvorledes det var 
hans hensigt at myrde, og at alle de, der tilhørte hans bande, ligeledes havde til hensigt at myrde, røve 
og vinde magt (og det var deres hemmelige plan og komplot), sagde Helamans tjener til Kishkumen:  Lad 
os gå hen til dommersædet. 
 
2:9 Dette behagede Kishkumen meget, for han tænkte nu, at han skulle udføre sin hensigt; men se, 
medens de var på vej til dommersædet, stak Helamans tjener Kishkumen lige i hjertet, så han fa**t død 
om uden en lyd.  Og han løb hen til Helaman og fortalte alt, hvad han havde set, hørt og gjort. 
 
2:10 Og Helaman sendte folk ud for at pågribe denne bande af røvere og hemmelige mordere, så de 
kunne blive straffet efter loven. 
 



2:11 Men se, da Gadianton havde fundet ud af, at Kishkumen ikke kom tilbage, frygtede han for at 
blive dræbt, og derfor gav han sin bande ordre til at følge sig.  Og de flygtede ud af landet ad en 
hemmelig vej ud i ørkenen; og da Helaman derfor sendte folk ud for at pågribe dem, kunne de ingen 
steder findes. 
 
2:12 Og der skal senere siges mere om denne Gadianton.  Og således endte det to og fyrretyvende år 
af dommernes regering over Nephis folk. 
 
2:13 Ja, i slutningen af denne bog vil I se, at denne Gadianton var årsag til Nephis folks fald, ja 
næsten deres fuldstændige tilintetgørelse. 
 
2:14 Jeg mener ikke slutningen af Helamans bog, men jeg mener slutningen af Nephis bog, hvorfra 
jeg har taget hele beretningen, som jeg har skrevet. 
 

Kapitel 3 
 
3:1 Og i det tre og fyrretyvende år af dommernes regering var der ingen uenighed blandt Nephis folk 
med undtagelse af lidt stolthed i kirken; dette forårsagede nogle små uenigheder blandt folket, hvilke dog 
bilagdes i slutningen af det tre og fyrretyvende år.  {49 f.K.} 
 
3:2 Og i det fire og fyrretyvende år var der ingen uenighed blandt folket; og der var heller ikke megen 
uenighed i det fem og fyrretyvende år. 
 
3:3 Men i det seks og fyrretyvende år var der megen kiv og mange uenigheder, hvorunder der var 
mange, der rejste bort fra Zarahemlas land og drog til landet mod nord for at tage det i besiddelse.  {46 
f.K.} 
 
3:4 Og de vandrede meget langt bort, indtil de kom til store vandløb og mange floder. 
 
3:5 Og de spredtes ud over alle dele af landet til de egne, som ikke var ødelagt og blottet for skov af 
de mange indbyggere, som før havde besiddet landet. 
 
3:6 Men ingen del af landet var øde uden på skov; men på grund af den store ødelæggelse, der var 
blevet forvoldt af det folk, som tidligere havde beboet landet, kaldtes det øde. 
 
3:7 Og eftersom der var mangel på skov i landet, blev folket, som rejste dertil, meget dygtige til at 
arbejde med cement; derfor byggede de deres huse af cement og boede i dem. 
 
3:8 Og de formerede sig og udvandrede fra det sydlige land til det nordlige; ja, de bredte sig så 
meget, at de begyndte at dække hele landet fra havet i syd til havet i nord og fra havet mod vest til havet i 
øst. 
 
3:9 Folket, som var i det nordlige land, boede i telte og i huse af cement; og de lod alle slags træer, 
der spirede frem af jorden, vokse op, så at de med tiden kunne få tømmer til at bygge deres huse, ja, 
deres byer og deres templer, deres synagoger, deres helligdomme og alle deres bygninger. 
 
3:10 Og da tømmer kun fandtes i ringe mængde i det nordlige land, sendte de meget med skibe. 
 
3:11 Således blev folket i det nordlige land sat i stand til at bygge mange byer, både af træ og af 
cement. 
 
3:12 Og mange af Ammons folk, der var lamaniter af fødsel, tog også til dette land. 
 
3:13 Og mange af dette folk førte optegnelser over dette folks handlinger, og disse optegnelser var 
omstændelige og udvørlige. 
 



3:14 Men se, der kan ikke engang være en hundrededel i dette værk af dette folks handlinger, ja, 
beretningen om lamaniterne og om nephiterne og om deres krige, splid, uenighed, deres forkyndelse, 
profetier, deres skibsfart og skibsbyggeri, deres opførelse af templer og synagoger og heligdomme, deres 
retfærdighed, deres ugudelighed, deres mord, røverier, plyndringer og allehånde vederstyggeligheder og 
horerier. 
 
3:15 Men der er mange bøger og mange optegnelser af alle slags, og de er hovedsagelig skrevet af 
nephiterne. 
 
3:16 Og de er blevet overleveret fra slægt til slægt af nephiterne, indtil disse er faldet i overtrædelse og 
er blevet myrdet og plyndret, forjaget og fordrevet, slået og spredt over jorden og har blandet sig med 
lamaniterne, indtil de ikke længer kaldtes nephiter, men blev ugudelige, vilde og grumme, ja, blev selv 
lamaniter. 
 
3:17 Og nu vender jeg igen tilbage til min beretning.  Hvad jeg har omtalt er sket, efter at der har 
fundet stridigheder, uroligheder, krige og uenigheder sted blandt Nephis folk. 
 
3:18 Og det seks og fyrretyvende år af dommernes regering endte. 
 
3:19 Og der var stadig stor splid i landet i det syv og fyrretyvende år og ligeledes i det otte og 
fyrretyvende år.  {45 f.K.} 
 
3:20 Ikke desmindre beklædte Helaman dommerembedet med oprigtighed og retfærdighed; ja, han 
holdt Guds forordninger, bud og befalinger, og han gjorde bestandig det, som var ret i Guds øjne; og han 
vandrede i sin faders spor, så at det gik ham godt i landet. 
 
3:21 Og han havde to sønner; den ældste kaldte han Nephi og den yngste Lehi.  Og de voksede op for 
Herren. 
 
3:22 Og efterhånden begyndte krigene og stridighederne at høre op blandt det nephitiske folk mod 
slutningen af det otte og fyrretyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
3:23 Og i det ni og fyrretyvende år af dommernes regering herskede der vedvarende fred i landet med 
undtagelse af de hemmelige foreninger, som røveren Gadianton havde oprettet i de mere befolkede dele 
af landet, og som på daværende tidspunkt ikke kendtes af dem, der stod i spidsen for regeringen; derfor 
blev de ikke udryddet af landet.  {43 f.K.} 
 
3:24 Og i samme år havde kirken stor fremgang, så at tusinder sluttede sig til den og blev døbt til 
omvendelse. 
 
3:25 Og så stor var kirkens fremgang, og så mange velsignelser blev udgydt over folket, at endog 
højpræsterne og lærerne selv var meget forbavsede. 
 
3:26 Og Herrens værk gjorde fremgang, og der døbtes og tillagdes Guds kirke mange sjæle, ja, 
titusinder. 
 
3:27 Således ser vi, at Herren er barmhjertig mod alle dem, som med oprigtigt hjerte påkalder hans 
hellige navn. 
 
3:28 Ja, således ser vi, at himlens port er åben for alle, ja, for alle dem, der vil tro på Jesu Kristi navn, 
som er Guds søn. 
 
3:29 Ja, vi ser, at den er åben for enhver, som vil modtage Guds ord, som er levende og kraftigt og vil 
tilintetgøre alle djævelens snarer, bedragerier og rænker samt lede Kristi efterfølgere på den lige og 
snævre vej over den evige elendigheds svælg, som er beredt for at opsluge de ugudelige -- 
 



3:30 og føre deres sjæle, ja, deres udødelige sjæle til et sted ved Guds højre hånd i himmeriges rige, 
hvor de skal sidde sammen med Abraham, Isak og Jakob samt med alle vore hellige fædre for ikke mere 
at gå ud derfra. 
 
3:31 Og i det år var der bestandig glæde i Zarahemlas land og i alle egnene rundt omkring, ja, i alt det 
land, som var beboet af nephiterne. 
 
3:32 Og der herskede fred og stor glæde i resten af det ni og fyrretyvende år; og der var ligeledes 
vedvarende fred og stor glæde i det halvtredsindstyvende år af dommernes regering. 
 
3:33 Og i det en og halvtredsindstyvende år af dommernes regering var der ligeledes fred med 
undtagelse af den stolthed, som begyndte at krybe ind i kirken -- ikke i Guds kirke, men i disse 
menneskers hjerter, som foregav at tilhøre Guds kirke.  {41 f.K.} 
 
3:34 Og de blev opblæst i stolthed, så at de endog forfulgte mange af deres brødre.  Og det var et 
stort onde, hvad der forårsagede, at den mere ydmyge del af befolkningen måtte lide svære forfølgelser 
og gennemgå mange trængsler. 
 
3:35 Ikke desmindre fastede og bad de ofte og blev stærkere og stærkere i deres ydmyghed, så at 
sjælen opfyldtes af glæde og trøst, ja, så at deres hjerter blev renset og helliggjort, hvilken helliggørelse 
kom på grund af deres hjerters hengivenhed for Gud. 
 
3:36 Og det to og halvtredsindstyvende år endte også i fred med undtagelse af den store stolthed, der 
var kommet ind i folkets hjerte på grund af deres store rigdomme og deres fremgang i landet; og den blev 
større og større fra dag til dag. 
 
3:37 Og i det tre og halvtredsindstyvende år af dommernes regering døde Helaman, og hans ældste 
søn Nephi begyndte at regere i hans sted.  Og han beklædte dommerembedet med retfærdighed og 
oprigtighed, ja, han holdt Guds bud og vandrede i sin faders spor.  {39 f.K.} 
 

Kapitel 4 
 
4:1 Og i det fire og halvtredsindstyvende år fandt der et stort frefald sted i kirken; og der var også 
strid blandt folket, så der blev stor blodsudgydelse.  {38 f.K.} 
 
4:2 Og den oprørske del af folket blev slået og drevet ud af landet, og de gik til lamaniternes konge. 
 
4:3 Og de bestræbte sig på at ægge lamaniterne til krig mod nephiterne; men se, lamaniterne var 
overordentlig bange, så bange, at de ikke ville lytte til disse frafaldnes ord. 
 
4:4 Men i det seks og halvtredsindstyvende år af dommernes regering gik nogle frafaldne fra 
nephiterne over ti lamaniterne; og det lykkedes dem sammen med disse andre at ægge dem til vrede 
mod nephiterne; og de beredte sig til krig hele dette år. 
 
4:5 Og i det syv og halvtredsindstyvende år kom de ned for at kæmpe mod nephiterne, og de 
påbegyndte dødens værk, så at det i det otte og halvtredsindstyvende år af dommernes regering 
lykkedes dem at sætte sig i besiddelse af Zarahemlas land, ja, alle landene lige til det land, der lå i 
nærheden af Overflødighedens land.  {35 f.K.} 
 
4:6 Og nephiterne og Moronihahs hære blev drevet lige ind i Overflødighedens land. 
 
4:7 Og dér lavede de befæstninger mod lamaniterne fra det vestlige til det østlige hav; og det var en 
dagsrejse for en nephit på den linie, som de havde befæstet, og hvor de havde opstillet deres hære for at 
forsvare det nordlige land. 
 



4:8 Og således havde disse frafaldne fra nephiterne ved hjælp af en talrig hær, bestående af 
lamaniter, indtaget alle nephiternes besiddelser i landet mod syd.  Og alt dette blev gjort i det otte og 
halvtredsindstyvende og det ni og halvtredsindstyvende år af dommernes regering. 
 
4:9 Og i det tresindstyvende år af dommernes regering lykkedes det Moronihah at generobre mange 
dele af landet med sine tropper; ja, de indtog igen mange byer, der var faldet i lamaniternes hænder. 
 
4:10 Og i det en og tresindstyvende år af dommernes regering lykkedes det dem at tage halvdelen af 
alle deres besiddelser tilbage.  {31 f.K.} 
 
4:11 Dette store tab for nephiterne og det store mandefald blandt dem ville ikke være sket, hvis det 
ikke havde været for den ugudelighed og vederstyggelighed, der herskede mellem dem, ja, endog 
mellem dem, der bekendte sig til Guds kirke. 
 
4:12 Og det var på grund af hjertets stolthed og deres store rigdomme, ja, det var fordi de undertrykte 
de fattige, nægtede at give de sultne mad og de nøgne klæder, slog deres ydmyge brødre på kinden, 
bespottede det hellige, fornægtede profetiens og åbenbaringens ånd, myrdede, plyndrede, løj, stjal, 
bedrev hor, fremkaldte store stridigheder og rømti til lamaniterne i Nephis land. 
 
4:13 Og på grund af denne deres store ugudelighed, og fordi de roste sig af egen kraft, blev de 
overladt til deres egen styrke; derfor gik det dem ikke vel, men de blev plaget, slået og fordrevet af 
lamaniterne, indtil de næsten havde mistet alle deres lande. 
 
4:14 Men se, Moronihah prædikede meget for folket på grund af deres uretfærdighed, og Nephi og 
Lehi, Helamans sønner, prædikede ligeledes meget for folket og profeterede mange ting for dem 
angående deres ugudelighed, og hvad der ville ske med dem, dersom de ikke omvendte sig fra deres 
synder. 
 
4:15 Og de omvendte sig, og når de omvendte sig, gik det dem godt. 
 
4:16 For da Moronihah så, at de omvendte sig, vovede han at føre dem fra sted til sted og fra by til by, 
indtil de havde taget halvdelen af deres ejendomme og halvdelen af alle deres lande tilbage. 
 
4:17 Og således endte det en og tresindstyvende år af dommernes regering. 
 
4:18 Og i det to og tresindstyvende år af dommernes regering kunne Moronihah ikke tage flere 
besidedelser tilbage fra lamaniterne.  {30 f.K.} 
 
4:19 Derfor opgav de deres plan om at komme i besiddelse af resten af deres lande; for så talrige var 
amaniterne, at det var umuligt for nephiterne at få mere magt over dem; derfor anvendte Moronihah alle 
sine tropper til at forsvare de dele af landet, som han havde indtaget. 
 
4:20 Og på grund af lamaniternes store antal frygtede nephiterne meget, at de skulle blive overvundet 
og undertrykt samt dræbt og udryddet. 
 
4:21 Ja, de begyndte at erindre Almas profetier og ligeledes Mosiahs ord; og de indså, at de havde 
været et hårdnakket folk, og at de havde ringeagtet Guds bud; 
 
4:22 og at de havde forandret Mosiahs lov og trådt den under fode eller det, som Herren befalede ham 
at give folket; og de så, at deres lov var blevet forvansket, og at de var blevet til et ugudeligt folk, så at de 
var lige så ugudelige som lamaniterne. 
 
4:23 Og som følge af deres uretfærdighed begyndte kirken at svækkes; og de begyndte at miste troen 
på profetiens og åbenbarelsens ånd, og Guds straffedomme truede dem. 
 



4:24 Og de så, at de var blevet svage ligesom deres brødre, lamaniterne, og at Herrens ånd ikke mere 
beskyttede dem; ja, den havde forladt dem, for Herrens ånd dvæler ikke i vanhellige templer. 
 
4:25 Derfor holdt Herren op med at bevare dem ved sin vidunderlige og uforlignelige kraft, for de var 
hensunket i en tilstand af vantro og forfærdelig ugudelighed; og de så, at lamaniterne var meget talrigere 
end de, og dersom de ikke holdt sig til Herren, deres Gud, ville de uundgåeligt omkomme. 
 
4:26 For se, de så, at lamaniternes styrke var lige så stor som deres styrke, ja, mand for mand.  Og 
således var de faldet i store overtrædelser; ja, i løbet af ganske få år var de blevet svage på grund af 
overtrædelser. 
 

Kapitel 5 
 
5:1 Og i det samme år overlod Nephi dommersædet til en mand, hvis havn var Cezoram.  {30 f.K.} 
 
5:2 For deres love og styreformer bestemtes ved folkets stemme, og de, som valgte det onde, var 
talrigere end de, der valgte det gode; derfor blev de modne til udryddelse, for lovene var blevet 
forvansket. 
 
5:3 Ja, det var ikke alt; men de var et hårdnakket folk, så de ikke kunne regeres ved loven eller 
retten, undtagen de gik deres undergang i møde. 
 
5:4 Og Nephi var blevet træt af deres uretfærdighed, og han opgav dommerembedet og påtog sig at 
prædike Guds ord resten af sine dage, og hans broder Lehi gjorde det samme. 
 
5:5 For de erindrede de ord, som deres fader Helaman talte til dem.  Og det er de ord, han talte: 
 
5:6 Se, mine sønner, jeg ønsker, at I skal huske at holde Guds bud, og at I skal forkynde disse ord 
for folket; se, jeg har givet jer vore første forældres navne, som kom ud fra Jerusalems land; og dette har 
jeg gjort, for at I, når I tænker på jeres navne, at I da kan erindre dem, og at I, når I erindrer dem, da kan 
erindre deres gerninger, og at I, når I erindrer deres gerninger, da kan vide, hvorfor det er sagt og 
ligeledes skrevet, at de var gode. 
 
5:7 Derfor ønsker jeg, mine sønner, at I skal gøre det, der er godt, så at der kan siges og skrives om 
jer, ligesom der blev sagt og skrevet om dem. 
 
5:8 Mine sønner, se, jeg har noget mere at begære af jer, og mit ønske er, at I ikke skal gøre dette 
for at rose jer, men at I skal gøre det for at samle en skat i himlen, som er evig, og som ikke svinder hen, 
ja, at I må få det evige livs kostbare gave, som vi har grund til at tro blev givet vore fædre. 
 
5:9 O, ihukom, ihukom, mine sønner, de ord, som kong Benjamin talte til sit folk; ja, husk på, at der 
ikke findes nogen anden vej eller noget andet middel, hvorved menneskene kan blive salige uden ved 
Jesu Kristi forsonende blod, han, som skal komme; ja, husk på, at han kommer for at forløse verden. 
 
5:10 Og husk også på de ord, Amulek talte til Zeezrom i byen Ammonihah; for han sagde til ham, at 
Herren visselig skulle komme og forløse sit folk, men at han ikke skulle komme og forløse dem i deres 
synder, men forløse dem fra deres synder. 
 
5:11 Og ham er givet magt af Faderen til at forløse dem fra deres synder gennem omvendelse; derfor 
har han sendt sine engle for at forkynde betingelserne for den omvendelse, som fører til Forløserens 
kraft, til sjælenes frelse. 
 
5:12 Og nu, mine sønner, ihukom, ihukom, at det er på vor Forløsers klippe, på Kristus, Guds Søn, I 
må bygge jeres grundvold, så at når djævelen sender sine mægtige vinde, ja, sine pile i hvirvelvinden, ja, 
når al hans hagl og frygtelige uvejr skal rammer jer, at det da ingen magt skal få over jer til at drage jer 



ned i elendighedens og den evige pines afgrund på grund af klippen, som I er bygget på, hvilken er en 
sikker grundvold, en grundvold, som menneskenne ikke kan falde på, dersom de bygger derpå. 
 
5:13 Det var de ord, somHelaman talte til sine sønner; ja, han lærte dem mange ting, som ikke er 
skrevet og ligeledes mange ting, som er skrevet. 
 
5:14 Og de erindrede hans ord og holdt Guds bud; derfor gik de ud og forkyndte Guds ord blandt hele 
Nephis folk, idet de begyndte i byen Overflødigheden. 
 
5:15 Og derfra gik de til byen Gid, og fra byen Gid til byen Mulek. 
 
5:16 Og fra den ene by til den anden, indtil de havde gået ud til hele det nephitiske folk, som var i 
landet mod syd og derfra ind i Zarahemlas land blandt lamaniterne. 
 
5:17 Og de prædikede med stor kraft, så at de beskæmmede mange af disse frafaldne, som var gået 
over fra nephiterne, og disse kom frem og bekendte deres synder og blev døbt til omvendelse og vendte 
straks tilbage til nephiterne for at give dem oprejsning for den uret, de havde gjort. 
 
5:18 Og Nephi og Lehi prædikede for lamaniterne med stor magt og myndighed, for der var givet dem 
magt og myndighed, så de kunne tale; og det blev dem også givet, havd de skulle tale. 
 
5:19 Derfor talte de til lamaniternes store forundring og overbevisning, så otte tusinde af de lamaniter, 
som var i Zarahemlas land og i landet rundt omkring, blev døbt til omvendelse og blev overbevist om 
ugudeligheden i fædrenes traditioner. 
 
5:20 Og Nephi og Lehi gik derfra til Nephis land. 
 
5:21 Og det skete, at de blev pågrebet af en lamanitisk hær og kastet i fængsel, ja, i det samme 
fængsel, hvori Ammon og hans brødre blev kastet af Limhis tjenere. 
 
5:22 Og efter at de havde været fængslet i mange dage uden at få mad, se, da kom nogle lamaniter 
ind i fængselet for at hente dem og slå dem ihjel. 
 
5:23 Men Nephi og Lehi var ligesom omringet af ild, så at de ikke vovede at lægge hånd på dem af 
frygt for at blive forbrændt.  Men Nephi og Lehi blev ikke forbrændt, og de stod ligesom i ild, men blev 
ikke forbrændt. 
 
5:24 Og da de så, at de var omgivet af en ildsøjle, og at den ikke brændte dem, fattede de mod. 
 
5:25 For de så, at lamaniterne ikke vovede at lægge hånd på dem; de turde heller ikke nærme sig 
dem, men stod, som om de var blevet stumme af forbavselse. 
 
5:26 Og Nephi og Lehi trådte frem og begyndte at tale til dem og sagde:  Frygt ikke, for det er Gud, der 
har vist jer disse forunderlige ting, hvorved det er blevet vist jer, at I ikke kan lægge hånd på os for at 
dræbe os. 
 
5:27 Og se, da de havde sagt disse ord, skælvede jorden stærkt, og fængselets mure rystede, som 
om de skulle styrte sammen, men se, de faldt ikke.  Og de, der var i fængselet, var lamaniter og frafaldne 
nephiter. 
 
5:28 Og de overskyggedes af et tæt mørke, og en forfærdelig, højtidelig, frygt kom over dem. 
 
5:29 Og det skete, at der hørtes en røst ligesom oven over den mørke sky, som sagde:  Omvend jer, 
omvend jer!  og søg ikke mere at udrydde mine tjenere, som jeg har sendt til jer for at forkynde jer godt 
budskab. 
 



5:30 Og da de hørte denne røst, forstod de, at det ikke var en tordenrøst, ej heller var det en støjende 
og larmende røst, men se, det var en stille og fuldkommen mild røst, som om det var en hvisken, og den 
trængte ind i sjælens inderste. 
 
5:31 Og til trods for røstens mildhed rystedes jorden meget stærkt, og fængselets mure skælvede 
atter, som om de ville styrte sammen, og den mørke sky, som overskyggede dem, spredtes ikke. 
 
5:32 Og se, røsten hørtes atter sige:  Omvend jer, omvend jer!  for himmeriges rige er nær og søg ikke 
at stille jer i vejen for mine tjenere.  Og jorden rystede atter og murene skælvede. 
 
5:33 Og atter hørtes røsten tredie gang, og den talte forunderlige ord til dem, som intet menneske kan 
sige, og murene skælvede atter, og jorden rystedes, som om den var lige ved at sønderrives. 
 
5:34 Og se, lamaniterne kunne ikke flygte på grund af den mørke sky, som overskyggede dem; ja, og 
de blev også ubevægelige af den frygt, som kom over dem. 
 
5:35 Og der var en blandt dem, der var nephit af fødsel, og som engang havde tilhørt Guds kirke, men 
havde forladt den. 
 
5:36 Og han vendte sig om, og se, han så Nephis og Lehis ansigter gennem det tætte mørke; og se, 
deres ansigter strålede overordentligt, ja, ligesom engles ansigter.  Og han så, at de hævede blikket mod 
himlen, og at de stod, som om de talte eller opløftede deres røst til et eller andet væsen, som de så. 
 
5:37 Og denne mand råbte til mængden, at de skulle vende sig om og se.  Og se, der blev givet dem 
kraft, så at de vendte sig om og så, og de så Nephis og Lehis ansigter. 
 
5:38 Og de sagde til manden:  Se, hvad betyder alt dette?  Hvem er det, disse mænd taler med? 
 
5:39 Og manden, hvis navn var Aminadab, sagde til dem:  De taler med Guds engle. 
 
5:40 Og lamaniterne sagde til ham:  Hvad skal vi gøre, for at denne mørke sky kan blive taget væk for 
os? 
 
5:41 Og Aminadab sagde ti dem:  I skal omvende jer og kalde på røsten, til I får tro på Kristus, som 
blev forkyndt for jer af Alma og Amulek g Zeezrom, og når I gør dette, da skal den mørke sky tages væk 
og ikke mere overskygger jer. 
 
5:42 Og de begyndte alle at påkalde hans røst, der havde rystet jorden; ja, de råbte, indtil den mørke 
sky spredtes. 
 
5:43 Og da de kastede blikket omkring og så, at den mørke sky var spredt, så den ikke overskyggede 
dem, opdagede de, at de var omringet, ja, haver eneste sjæl, af en ildsøjle. 
 
5:44 Og Nephi og Lehi stod midt iblandt dem; og de stod som i en luende ild, som omringede dem; 
dog gjorde den dem ingen skade, og den greb heller ikke fat i fængselets mure; og de blev fyldt med en 
uudsigelig glæde og herlighed. 
 
5:45 Og se, Guds hellige ånd kom ned fra himlen og tog bolig i deres hjerter, og de blev ligesom 
opfyldt med ild og kunne tale forunderlige ord. 
 
5:46 Og det skete, at der hørtes en røst, ja, en behagelig røst ligesom en hvisken, som sagde: 
 
5:47 Fred, fred være med jer på grund af jeres tro på min højtelskede Søn, som var til fra verdens 
grundlæggelse. 
 



5:48 Og da de nu hørte dette, løftede de blikket opad ligesom for at se, hvorfra røsten kom, og se, de 
så himlene åbnes, og engle kom ned fra himlen og tjente dem. 
 
5:49 Og der var omtrent tre hundrede sjæle, som så og hørte disse ting; og det blev dem befalet at gå 
ud og ikke forundres, og de skulle heller ikke tvivle. 
 
5:50 Og de gik ud og tjente folket og forkyndte i alle egnene rundt om alt, hvad de havde hørt og set, 
og størsteparten af lamaniterne blev overbevist gennem de store beviser, som de havde modtaget. 
 
5:51 Og så mange, som blev overbevist, nedlagde våbnene og afstod fra deres had og fra fædrenes 
overleveringer. 
 
5:52 Og de gav nephiterne deres ejendomslande tilbage. 
 

Kapitel 6 
 
6:1 Alt dette var foregået, da det to og tresindstyvende år af dommernes regering var endt, og de 
fleste af lamaniterne var blevet et retfærdigt folk, så at deres retfærdighed overgik nephiternes på grund 
af deres fasthed og standhaftighed i troen.  {29 f.K.} 
 
6:2 For se, mange af nephiterne var blevet forhærdede, ubodfærdige og meget ugudelige, så at de 
endog forkastede Guds ord og al den forkyndelse og de profetier, som hørtes blandt dem. 
 
6:3 Men alligevel glædede folket i kirken sig over lamaniternes omvendelse, ja, over Guds kirke, som 
var blevet oprettet mellem dem.  Og de havde fællesskab med hinanden, og de frydede sig sammen og 
havde stor glæde. 
 
6:4 Og mange af lamaniterne kom ned til Zarahemlas land og forklarede Nephis folk om deres 
omvendelse og formanede dem til tro og omvendelse. 
 
6:5 Ja, mange prædikede med stor kraft og myndighed, så de bevægede mange til dyb ydmyghed, 
så de blev Guds og Lammets sagtmodige efterfølgere. 
 
6:6 Og mange af lamaniterne gik ind i landet mod nord, og Nephi og Lehi gik også til landet mod nord 
for at prædike for folket.  Og således endte det tre ot tresindstyvende år. 
 
6:7 Og se, der var fred i hele landet, så at nephiterne kunne gå til hvilken del af landet, de ønskede, 
både blandt nephiterne og lamaniterne. 
 
6:8 Og lamaniterne gik også hen, hvor de ville, både blandt lamaniterne og nephiterne; og således 
kunne de frit komme sammen for at købe og sælge og tjene penge, som de ønskede. 
 
6:9 Og de blev meget rige, både lamaniterne og nephiterne; og de havde mængder af guld og sølv 
og alle slags kostbare metaller, både i det sydlige og nordlige land. 
 
6:10 Og landet mod syd blev kaldt Lehi, og landet mod nord blev kaldt Mulek, hvilket var efter 
Zedekias's søn, for Herren førte Mulek ind i det nordlige land og Lehi ind i det sydlige land. 
 
6:11 Og se, i begge disse lande fandtes guld og sølv og alle slags kostbare ertser, og der var også 
interesserede arbejdere, som arbejdede med alle slags ertser og forædlede dem, og således blev de rige. 
 
6:12 De avlede rigeligt med korn og trivedes udmærket både i nord og syd.  Og de formeredes og blev 
meget stærke i landet og havde mange flokke og hjorde og meget fedekvæg. 
 
6:13 Deres kvinder arbejdede og spandt og vævede al slags tøj og fint spundet linned og klæde af 
enhver slags til at klæde deres nøgenhed med.  Og således henrandt det fire og tresindstyvende år i fred. 



 
6:14 Og i det fem og tresindstyvende år nød de også stor glæde og fred, ja, og megen prædiken og 
mange profetier angående det tilkommende.  Og således gik det fem og tresindstyvende år.  .  {27 f.K.} 
 
6:15 Og i det seks og tresindstyvende år af dommernes regering blev Cezoram myrdet af en ukendt, 
medens han sad på dommersædet.  Og i det samme år blev hans søn, der var blevet udpeget af folket i 
hans sted, også myrdet.  Og således endte det seks og tresindstyvende år.  {26 f.K.} 
 
6:16 Og i begyndelsen af det syv og tresindetyvende år begyndte folket atter at blive meget ugudeligt.  
{25 f.K.} 
 
6:17 For se, Herren havde velsignet dem så længe med verdens rigdom, at de ikke var blevet opildnet 
til vrede, til krige eller blodsudgydelse; derfor begyndte de at sætte deres hu til deres rigdomme; ja, de 
begyndte at søge vinding, for at den ene kunne hæve sig over den anden, og derfor begyndte de at røve 
og plyndre for at få vinding og at begå hemmelige mord. 
 
6:18 Og se, disse røvere og mordere var en bande, der var blevet organiseret af Kishkumen og 
Gadianton.  Og der fandtes endog mange af Gadiantons bande blandt nephiterne.  Men se, der var flere 
af dem blandt den mere ugudelige del af lamaniterne.  Og de blev kaldt Gadiantons røvere og mordere. 
 
6:19 Og det var dem, der myrdede overdommeren Cezoram og hans søn, medens de sad på 
dommersædet; men se, de blev ikke fundet. 
 
6:20 Men da lamaniterne fandt ud af, at der fandtes røvere blandt dem, blev de meget bedrøvede; og 
de anvendte ethvert middel, der stod i deres magt, for at rydde dem af vejen. 
 
6:21 Men se, Satan hidsede størstedelen af nephiterne op, så de sluttede sig til disse røverbander og 
indgik pagter med dem og aflagde ed til dem, at de ville beskytte og hjælpe hinanden i hvilke vanskelige 
forhold, de end måtte komme, så at de ikke skulle komme til at undgælde for deres mord og plyndringer 
og tyverier. 
 
6:22 Og de havde deres tegn, ja, deres hemmelige tegn og deres hemmelige ord, så de kunne kende 
en broder, som var indtrådt i forbundet, så han ikke skulle fortrædiges af hans broder for nogen som helst 
ugudelig handling, han end måtte begå, eller af nogen af dem, som tilhørte banden, og som var indtrådt i 
dette forbund. 
 
6:23 Og således kunne de myrde, plyndre, stjæle og bedrive hor og begå alle slags ugudelige 
handlinger stridende mod landets og Guds love. 
 
6:24 Og dersom nogen af dem, der tilhørte deres bande, afslørede deres ugudelighed og deres 
vederstyggeligheder for verden, skulle de ikke dømmes efter landets love, men efter deres ugudeligheds 
love, som Gadianton og Kishkumen havde fået vedtaget. 
 
6:25 Og se, det er disse hemmelige edsaflæggelser og pagter, som Alma befalede sin søn ikke at lade 
komme ud til verden, for at de ikke skulle blive et middel til at lede folket i fordærv. 
 
6:26 Og se, disse hemmelige edsaflæggelser og pagter fik Gadianton ikke fra de optegnelser, som var 
overdraget Helaman; men se, de blev indgivet i Gadiantons hjerte af det samme væsen, som forførte 
vore første forældre til at spise af den forbudne frugt. 
 
6:27 Ja, det samme væsen, der sammen med Kain lagde plan om, at dersom han myrdede sin broder 
Abel, skulle det ikke kendes for verden.  Og han smedede anslag sammen med Kain og hans tilhængere 
fra den tid af og fremdeles. 
 
6:28 Og det er ligeledes det samme væsen, som indskød i folkets hjerte at bygge et tårn så højt, at de 
kunne nå himlen.  Og det var det samme væsen, som forførte det folk, der kom fra tårnet til dette land, og 



som spredte mørkets gerninger og vederstyggeligheder over hele landet, til han førte folket i fuldstændig 
fordærvelse og til et evigt helvede. 
 
6:29 Ja, det er det samme væsen, som fik Gadianton til stadig at fortsætte med mørkets gerninger og 
hemmelige mord; og han har fortsat dermed fra menneskets begyndelse til denne tid. 
 
6:30 Og se, det er ham, der er ophav til al synd.  Oghan fortsætter med sine mørkets gerninger og 
hemmelige mord og overleverer disse anslag, edsaflæggelser og pagter og forfærdelige og ugudelige 
planer fra slægt til slægt, eftersom han kan få magt over menneskenes børns hjerter. 
 
6:31 Og se, han havde fået stor magt over nephiternes hjerter, ja, så meget, at de var blevet meget 
ugudelige; og de fleste af dem var afveget fra retfærdighedens vej, og de trådte Guds bud under fode og 
vandrede på deres egne veje og gjorde sig afguder af guld og sølv. 
 
6:32 Og al denne ugudelighed fandtes mellem dem i nogle få år, og størstedelen deraf opstod blandt 
dem idet syv og tresindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
6:33 Og til stor sorg og bedrøvelse for de retfærdige blev deres ugudelighed også større i det otte og 
tresindstyvende år.  {24 f.K.} 
 
6:34 Og således ser vi, at nephiterne begyndte at synke ned i vantro og tiltage i synd og 
vederstyggeligheder, medens lamaniterne begyndte at vokse meget i kundskab om deres Gud; ja, de 
begyndte at holde hans bud og befalinger og at vandre i sandhed og oprigtighed for ham. 
 
6:35 Og således ser vi, at Herrens ånd begyndte at forlade nephiterne på grund af deres ugudelighed 
og hårdhjertethed. 
 
6:36 Og således ser vi, at Herren begyndte at udgyde sin Ånd over lamaniterne, fordi de var hurtige og 
villige til at tro på hans ord. 
 
6:37 Og lamaniterne søgte at uskadeliggøre Gadiantons brøverbande; og de prædikede Guds ord 
blandt den mere ugudelige del af dem, så at denne røverbande blev helt udryddet blandt lamaniterne. 
 
6:38 Men på den anden side skete det, at nephiterne stod dem bi og understøttede dem; de begyndte 
med den mere ugudelige del af dem, indtil de havde spredt sig over hele nephiternes land og havde 
forført størstedelen af de retfærdige og fået dem så langt ned, at de troede på deres gerninger og deltog i 
deres rov og forenede sig med dem i deres hemmelige mord og sammensværgelser. 
 
6:39 På denne måde tog de statens ledelse i deres egne hænder, så at de fattige, de sagtmodige og 
Guds ydmyge tilhængere blev trådt under fode og slået, sønderrevet og foragtet. 
 
6:40 Og således ser vi, at de var i en forfærdelig tilstand og var modne til evig fordærvelse. 
 
6:41 Og således endte det otte og tresindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
NEPHI, HELAMANS SØNS PROFETI.  -- Gud truer med at hjemsøge Nephis folk i sin vrede med 
fuldstændig udryddelse, medmindre de omvender sig fra deres ugudelighed.  Gud straffer Nephis folk 
med pest; de angrer deres synder og omvender sig til ham.  Samuel, en lamanit, profeterer for 
nephiterne.  Omfattende kapitel 7--16 inklusive. 
 

Kapitel 7 
 
7:1 I det ni og tresindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk kom Nephi, Helamans 
søn, tilbage til Zarahemlas land fra landet mod nord.  {23 f.K.} 
 



7:2 For han havde været borte blandt folket, som var i landet mod nord og havde prædiket Guds ord 
og profeteret mange ting for dem. 
 
7:3 Men de forkastede alle hans ord, så han ikke kunne forblive blandt dem, men igen måtte vende 
tilbage til sit fødeland. 
 
7:4 Og her fandt han nu folket i en forfærdelig ugudelig tilstand, og disse Gadiantonrøvere beklædte 
dommerembederne, idet de havde tilranet sig magt og myndighed i landet.  De tilsidesatte Guds bud, og 
de gjorde slet ikke, hvad der var ret for hans åsyn; de handlede ikke retfærdigt mod folket. 
 
7:5 De fordømte de retfærdige på grund af deres retfærdighed og lod de skyldige og de ugudelige gå 
ustraffede på grund af deres penge; og dette gjorde de, for at de kunne beholde deres embeder i spidsen 
for regeringen, så de kunne regere og herske efter forgodtbefindende og opnå verdslig vinding og ære, 
ja, for lettere at kunne bedrive hor, stjæle, myrde og gøre, som det lystede dem. 
 
7:6 Og denne store ugudelighed var kommet over nephiterne i løbet af nogle få år, og da Nephi så 
dette, tyngedes hans hjerte af sorg, og han råbte i sin sjælekval: 
 
7:7 O, gid jeg havde levet på den tid, da min fader Nephi først kom ud af Jerusalems land, så jeg 
kunne have glædet mig med ham i det forjættede land; dengang var hans folk lette at bevæge og var 
standhaftige i at holde Guds bud og langsomme til at lade sig forlede til ugudelighed og hurtige til at lytte 
til Herrens ord -- 
 
7:8 ja, dersom mine dage havde været på den tid, da ville min sjæl have haft glæde over mine 
brødres retfærdighed. 
 
7:9 Men se, det er mig beskikket, at disse skulle være mine dage, og at min sjæl skal være fyldt med 
sorg på grund af mine brødres ugudelighed. 
 
7:10 Og se, dette skete i et tårn, som stod i Nephis have, der lå ved vejen, som førte til hovedtorvet i 
byen Zarahemla; og Nephi havde knælet ned på tårnet, som var i hans have, og dette tårn lå også nær 
ved haveporten, som førte til alfarvej. 
 
7:11 Og der var visse mænd, der gik forbi og så Nephi, da han udøste sin sjæl for Gud på tårnet; og 
de løb hen og fortalte folket, hvad de havde set, og folket stimlede sammen i store skarer for at få at vide 
grunden til så stor sorg over folkets ugudelighed. 
 
7:12 Og da Nephi rejste sig, så han den folkemængde, som havde samlet sig. 
 
7:13 Og han oplod sin mund og sagde til dem:  Se, hvorfor har I samlet jer?  Er det for at jeg skal tale 
om jeres synder? 
 
7:14 Er det, fordi jeg er steget op i mit tårn for at udøse min sjæl til Gud på grund af mit hjertes store 
sorg over jeres synder? 
 
7:15 Og på grund af min sorg og mine klageråb har I forsamlet jer og undrer jer; ja, I har stor grund til 
at undres; ja, I har undret jer, fordi I har givet djævelen lov til at få denne store magt over jeres hjerter. 
 
7:16 Ja, hvorledes kunne I give efter for hans tillokkelser, som søger at styrte jeres sjæle i evig 
elendighed og uendelig pine? 
 
7:17 O, omvend jer, omvend jer!  Hvorfor vil I dø?  Vend jer, vend jer til Herren jeres Gud!  Hvorfor har 
han forladt jer? 
 
7:18 Det er fordi I har forhærdet jeres hjerter; ja, I vil ikke lytte til den gode hyrdes røst, og I har bragt 
hans vrede over jer. 



 
7:19 Og se, i stedet for at samle jer vil han sprede jer, så at I, medmindre I omvender jer, skal blive til 
føde for hunde og vilde dyr. 
 
7:20 O, hvor kunne I glemme jeres Gud på jeres befrielsesdag? 
 
7:21 Men se, det er for vindings skyld, for at blive prist af menneskene, ja, for at kunne få guld og sølv.  
Og I har sat jeres hu til rigdom og denne verdens ting, og derfor myrder I, plyndrer, stjæler og bærer falskt 
vidnesbyrd mod jeres næste og begår al slags ugudelighed. 
 
7:22 Og af denne grund skal ve komme over jer, medmindre I omvender jer.  For dersom I ikke vil 
omvende jer, skal denne store by og ligeledes alle de store byer, som er rundt omkring ivort 
ejendomsland, blive taget fra jer, så at I ikke skal kunne finde nogen steder at være i dem; for se, Herren 
vil ikke skænke jer styrke, som han hidtil har gjort, til at modstå jeres fjender. 
 
7:23 For så siger Herren:  Jeg vil ikke vise de onde min styrke, den ene mere end den anden, 
undtagen dem, der ovender sig fra deres synder og giver agt på mine ord; derfor, brødre, ønsker jeg, at I 
skal indse, at det skal blive bedre for lamaniterne end for jer, medmindre I omvender jer. 
 
7:24 For de er retfærdigere end I, for de har ikke syndet mod den store kundskab, I har modtaget; 
derfor vil Herren være nådig mod dem, ja, han vil forlænge deres dage og formere deres afkom, medens I 
vil blive helt udryddet, medmindre I omvender jer. 
 
7:25 Ja, ve jer på grund af den store vederstyggelighed, som er kommet iblandt jer, og som I har 
sluttet jer til, ja, til den hemmelige bande, som blev oprettet af Gadianton. 
 
7:26 Ja, ve skal komme over jer på grund af den stolthed, som I har ladet trænge ind i hjertet, og som 
har hævet jer over det, der er godt på grund af jeres overordentlig store rigdom. 
 
7:27 Ja, ve jer på grund af jeres ugudelighed og jeres vederstyggeligheder. 
 
7:28 Og dersom I ikke omvender jer, skal I omkomme, ja, jeres lande skal endog blive taget fra jer, og 
I skal blive udryddet af jorden. 
 
7:29 Se, jeg siger ikke af mig selv, at disse ting skal ske, for det er ikke af mig selv, at jeg ved disse 
ting; men jeg ved, at disse ting er sande, fordi Gud Herren har kundgjort dem for mig; derfor vidner jeg, at 
det skal ske således. 
 

Kapitel 8 
 
8:1 Men da Nephi havde talt disse ord, blev de mænd, der var dommere, og som også tilhørte 
Gadiantons hemmelige bande, vrede og skreg op mod ham, idet de sagde til folket:  Hvorfor pågriber I 
ikke denne mand og fremstiller ham, for at han kan blive dømt for den forbrydelse, han har begået? 
 
8:2 Hvorfor ser og hører I på denne mand, som laster folket og forhåner vor lov? 
 
8:3 For se, Nephi havde talt til dem angående deres uretfærdige love; ja, Nephi sagde mange ting, 
som ikke kan skrives, men han sagde ikke noget, der stred mod Guds bud. 
 
8:4 Men disse dommere var vrede på ham, fordi han talte tydeligt til dem om deres hemmelige 
mørkets gerninger; men de vovede ikke at lægge hånd på ham, for de frygtede, at folket skulle fare op 
imod dem. 
 
8:5 Derfor råbte de til folket og sagde:  Hvorfor giver I dette menneske lov til at forhåne os?  For han 
fordømmer hele dette folk til undergang og siger ligeledes, at disse vore store byer skal blive taget fra os, 
så vi ikke kan finde nogetsteds at være i dem. 



 
8:6 Og vi ved, at dette er umuligt; for vi er mægtige, og vore byer er store; derfor kan vore fjender 
ikke få magt over os. 
 
8:7 Og det skete, at de således opæggede folket til vrede mod Nephi og skabte uenighed mellem 
dem; for der fandtes nogle, som råbte:  Lad denne mand være i fred, for han er en god mand, og hvad 
han siger vil visselig ske, medmindre vi omvender os. 
 
8:8 Ja, se, alle de straffedomme, som han har vidnet om, vil komme over os; for vi ved, at han har 
vidnet ret for os om vore synder.  Og de er mange; og han ved alt, hvad der skal ske med os, lige så vel 
som han har kundskab om vore synder. 
 
8:9 Ja, og dersom han ikke havde været en profet, kunne han ikke have vidnet om disse ting. 
 
8:10 Og de, der søgte at rydde Nephi af vejen, blev gennem deres frygt afholdt fra at lægge hånd på 
ham; derfor begyndte han atter at tale til dem, da han så, at han var kommet i gunst hos nogle, og at de 
øvrige frygtede. 
 
8:11 Derfor blev han tilskyndet til at tale mere til dem og sagde:  Se, mine brødre, har I ikke læst, at 
Gud gav en mand, nemlig Moses, magt til at slå vandet i Det røde Hav, og det skiltes hid og did, så at 
israeliterne, vore fædre, gik igennem på tør grund, og vandet lukkede sig over ægypternes hære og 
opslugte dem? 
 
8:12 Og se, dersom Gud gav denne mand sådan magt, hvorfor vil I da trættes med hinanden og sige, 
at Gud ikke har givet mig nogen magt, hvorved jeg kunne vide noget angående de straffedomme, som 
skulle komme over jer, dersom I ikke omvender jer? 
 
8:13 Men se, I fornægter ikke alene mine ord, men I fornægter også alle de ord, som vore fædre har 
talt og ligeledes de ord, der taltes af denne mand Moses, til hvem der var givet så stor magt; ja, ord, han 
har talt angående Messias's komme. 
 
8:14 Ja, vidnede han ikke, at Guds Søn skulle komme?  Og ligesom han opløftede kobberslangen i 
ørkenen, således skal han, som kommer, blive opløftet. 
 
8:15 Og ligesom alle de, som da ville se hen på den slange, skulle leve, således skulle også alle, der 
ville se hen til Guds Søn i tro og med en angergiven ånd, leve, til evigt liv. 
 
8:16 Og ikke alene Moses vidnede om dette, men alle de hellige profeter fra hans dage lige til 
Abrahams dage. 
 
8:17 Og Abraham så hans komme og blev fyldt med glæde og frydede sig. 
 
8:18 Ja, jeg siger jer, at ikke alene Abraham vidste dette, men der fandtes mange før Abrahams dage, 
som var kaldet efterGuds orden, ja, efter hans Søns orden; og dete blev gjort for at vise folket flere 
tusinde år før hans komme, at forløsning skulle komme til dem. 
 
8:19 Og nu ønsker jeg, at I skal vide, at siden Abrahams dage har der været mange profeter, som har 
vidnet om disse ting; ja, profeten Zenos vidnede frimodigt derom, og derfor blev han dræbt. 
 
8:20 Og ligeledes Zenok og Ezias, Esajas og Jeremias, og Jeremias var den samme profet, som 
vidnede om Jerusalems ødelæggelse, og vi ved, at Jerusalem blev ødelagt i overensstemmelse med 
Jeremias's ord.  Hvorfor skulle Guds Søn da ikke komme i overensstemmelse med hans profeti? 
 
8:21 Og vil I nu bestride, at Jerusalem blev ødelagt?  Vil I sige, at Zedekias's sønner ikke alle blev 
dræbt med undtagelse af Mulek?  Ja, ser I ikke, at Zedekias's afkom er blandt os, og at de blev uddrevet 
af Jerusalems land?  Men det er ikke alt. 



 
8:22 Vor fader Lehi blev uddrevet af Jerusalems land, fordi han vidnede om disse ting.  Nephi vidnede 
også derom, og ligeledes næsten alle vore fædre helt ned til denne tid; ja de har vidnet om Kristi komme, 
og de har skuet fremad og glædet sig over hans dag, som skal komme. 
 
8:23 Og se, han er Gud, og han er med dem, og han åbenbarede dem, at de var forløst ved ham; og 
de gav ham æren for det, der skulle ske. 
 
8:24 Og eftersom I ved disse ting og ikke kan nægte dem, uden at I lyver, derfor har I syndet, idet I har 
forkastet alle disse ting til trods for de mange beviser, I har modtaget; ja, I har modtaget alle ting, både 
himmelske og jordiske som et vidnesbyrd om, at de er sande. 
 
8:25 Men I har forkastet sandheden og rejst jer mod jeres hellige Gud; og selv på denne tid samler I 
jer vrede til dommens dag i stedet for at samle jer skatte i himlen, hvor intet kan fordærve det, og hvor 
intet urent kan komme. 
 
8:26 Ja, I er næsten allerede nu modne til evig fordærvelse på grund af mord, utugt og ugudelighed, 
og dersom I ikke omvender jer, vil den snart komme over jer. 
 
8:27 Ja se, den står allerede nu for døren.  Ja, gå hen til dommersædet og søg, og se, jeres dommer 
er myrdet og ligger i sit blod; han er blevet myrdet af sin broder, som tragter efter at sidde på 
dommersædet. 
 
8:28 Og se, de tilhører begge jeres hemmelige bande, hvis stifter er Gadianton og den onde, som 
søger at fordærve menneskenes sjæle. 
 

Kapitel 9 
 
9:1 Og det skete, at da Nephi havde talt disse ord, løb visse mænd, som var iblandt dem, hen til 
dommersædet; ja, der var fem, som løb; og de sagde til hinanden på vejen: 
 
9:2 Se, vi vil nu vide med vished, om denne mand er profet, og om Gud har befalet ham at profetere 
sådanne forurnderlige ting for os.  Se, det tror vi ikke, han har; ja, vi tror ikke, at han er en profet; men 
dersom det, han sagde om overdommeren, at denne er død, er sandt, da vil vi tro, at de andre ord, som 
han har talt, er sande. 
 
9:3 Og de løb så hurtigt de kunne og kom ind til dommersædet; og se, overdommeren var faldet om 
og lå i sit blod. 
 
9:4 Og da de så dette, blev de meget forbavsede, så at de endog faldt om; for de havde ikke troet de 
ord, som Nephi havde talt angående overdommeren. 
 
9:5 Men da de nu så dette, troede de, og frygt for alle de straffedomme, som Nephi havde sagt skulle 
komme over folket, betog dem; derfor skælvede de og faldt om. 
 
9:6 Da dommeren var blevet myrdet -- for han blev i al hemmelighed gennemboret af sin broder, som 
var forklædt og flygtede -- løb tjenerne straks ud blandt folket og fortalte det skete og råbte mord. 
 
9:7 Og se, folket stimlede sammen om dommersædet -- og til deres forbavselse så de disse fem 
mænd, som var faldet om. 
 
9:8 Og se, folket vidste intet om den skare, der havde samlet sig ved Nephis have; derfor sagde de til 
hinanden:  Det er de mænd, der har myrdet dommeren, og Gud har slået dem, så de ikke kunne flygte for 
os. 
 



9:9 Og de gred fat i dem, bandt dem og kastede dem i fængsel.  Og der blev udstedt en 
proklamation, at dommeren var blevet dræbt, og at morderne var blevet pågrebet og kastet i fængsel. 
 
9:10 Og folket samledes om morgenen for at sørge og faste ved begravelsen af den store 
overdommer, som var blevet dræbt. 
 
9:11 Og de dommere, der havde været ved Nephis have og hørt hans ord, var også til stede ved 
begravelsen. 
 
9:12 Og de forhørte sig blandt folket; idet de sagde:  Hvor er de fem mænd, der var blevet sendt ud for 
at undersøge, om overdommeren var død?  Og de svarede og sagde:  Angående de fem mænd, som I 
siger, I har sendt, ved vi ikke noget, men der er fem mænd, der er morderne, og som vi har kastet i 
fængsel. 
 
9:13 Og dommerne fremsatte ønske om at få dem fremstillet; og de blev hentet, og se, det var de 
samme fem, som var blevet udsendt; og se, dommerne ønskede, at de skulle forklare sagen, og de 
fortalte dem alt det, de havde gjort, idet de sagde: 
 
9:14 Vi løb og kom til tingstedet, og da vi så, at alt var, som Nephi havde vidnet, blev vi så forbavsede, 
at vi faldt om, og da vi havde fattet os efter vor forbavselse, se, da kastede de os i fængsel. 
 
9:15 Og hvad mordet på denne mand angår ved vi ikke, hvem der har gjort det; men så meget ved vi, 
at vi løb, som I ønskede, og se, han var død, som Nephi havde sagt. 
 
9:16 Og nu forklarede dommerne sagen for folket og rettede beskyldninger mod Nephi, idet de sagde:  
Se, vi ved, at denne Nephi må have aftalt med nogen om at dræbe dommeren for at kunne forkynde det 
for os og omvende os til sin tro, så han kan fremstille sig som en stor mand, udvalgt af Gud, og som en 
profet. 
 
9:17 Men se, vi vil afsløre denne mand, og han skal tilstå sin forseelse og gøre os bekendt med denne 
dommers sande morder. 
 
9:18 Og det skete, at de fem mænd blev frigivet på begravelsesdagen.  Ikke desmindre gendrev de de 
ord, som dommerne havde talt mod Nephi og stred mod dem, den ene efter den anden, så de 
beskæmmede dem. 
 
9:19 Alligevel lod de Nephi pågribe, binde og føre frem for mængden; og de begyndte at udspørge 
ham på forskellige måder for at fange ham i ord, så de kunne idømme ham dødsstraf. 
 
9:20 Og de sagde til ham:  Du er medskyldig, hvem er den mand, som har begået dette mord?  Sig os 
det nu og tilstå din brøde; se, her er penge, og vi vil også skænke dig livet, dersom du vil sige os det og 
erkende den aftale, du har haft med ham. 
 
9:21 Men Nephi sagde til dem:  O, I dårer, I uomskårne af hjertet, I blinde og I hårdnakkede 
mennesker, ved I, hvor længe Herren jeres Gud vil give jer lov til at fremture på jeres syndige vej? 
 
9:22 O, I burde begynde at hyle og sørge på grund af den store ødelæggelse, som nu venter jer, 
dersom I ikke omvender jer. 
 
9:23 Se, I siger, at jeg har aftalt med en mand om at myrde Seezoram, vor overdommer.  Men jeg 
siger jer, at dette siger I, fordi jeg vidnede for jer og bragte jer til kundskab om denne sag, ja, til et 
vidnesbyrd for jer, at jeg kender de ugudeligheder og vederstyggeligheder, som findes blandt jer. 
 
9:24 Og fordi jeg gjorde dette, siger I, at jeg har aftalt med en mand om at udføre denne gerning; ja, 
fordi jeg viste jer dette tegn, er I vrede på mig og søger at berøve mig livet. 
 



9:25 Og nu vil jeg vise jer et andet tegn og se, om I også på grund deraf vil søge at dræbe mig. 
 
9:26 Se, jeg siger jer:  Gå til Seantum, som er Seezorams broder, og sig til ham: 
 
9:27 Har Nephi, der gør krav på at være profet, og som profeterer så meget ondt angående dette folk, 
aftalt med dig, at du skulle myrde Seezoram, som er din broder? 
 
9:28 Og se, han vil sige nej. 
 
9:29 Og I skal sige til ham:  Har du myrdet din broder? 
 
9:30 Og han skal blive skrækslagen og ikke vide, hvad han skal sige.  Og se, han skal fornægte det for 
jer og lade, som om han blev forbavset; dog skal han erklære overfor jer, at han er uskyldig. 
 
9:31 Men I skal undersøge ham, og I skal finde blod på skøderne af hans kappe. 
 
9:32 Og når I har set dette, skal I sige:  Hvorfra stammer dette blod?  Ved vi ikke, at det er din broders 
blod? 
 
9:33 Og da skal han skælve og blegne, som om døden var kommet over ham. 
 
9:34 Og da skal I sige:  Se, på grund af denne frygt og denne bleghed, som er kommet over dit ansigt, 
ved vi, at du er skyldig. 
 
9:35 Og da skal større frygt komme over ham, og da skal han bekende for jer og ikke længer nægte, 
at han har begået dette mord. 
 
9:36 Og da skal han sige til jer, at jeg, Nephi, intet kender til sagen, medmindre det blev givet mig ved 
Guds kraft.  Da skal I vide, at jeg er en oprigtig mand, og at jeg er sendt jer af Gud. 
 
9:37 Og de gik hen og gjorde, som Nephi havde sagt til dem.  Og se, de ord, han havde sagt, var 
sande, for Seantum benægtede og tilstod, som Nephi havde sagt. 
 
9:38 Og han blev fremstillet for at bevidne, at han selv var morderen, hvorpå de fem mænd blev 
frigivet, og ligeledes Nephi. 
 
9:39 Og der var nogle af nephiterne, som troede på Nephis ord; og nogle troede også på grund af de 
fem mænds vidnesbyrd, for disse var blevet omvendt, medens de var i fængselet. 
 
9:40 Og der var nogle blandt folket, som sagde, at Nephi var en profet. 
 
9:41 Og der fandtes andre, som sagde:  Se, han er en Gud; for dersom han ikke var en Gud, kunne 
han ikke vide alle ting.  For se, han har kundgjort os vort hjertes tanker og andre ting; og han har endog 
ladet det komme til vor kundskab, hvem vor overdommers virkelige morder er. 
 

Kapitel 10 
 
10:1 Og der opstod splittelse i folket, så de skiltes og gik hver sin vej og overlod Nephi til sig selv, 
medens han stod midt iblandt dem. 
 
10:2 Og Nephi tog til sit eget hus og tænkte over det, som Herren havde vist ham. 
 
10:3 Og medens han således overvejede tingene og var nedslået over det nephitiske folks 
ugudelighed, deres hemmelige mørkets gerninger, deres myrden og plyndren og alle slags synder -- se, 
da skete det, medens han således tænkte over det i hjertet, at der kom en røst til ham, som sagde: 
 



10:4 Velsignet er du, Nephi, på grund af det, du har gjort, for jeg har set, hvorledes du utrætteligt har 
forkyndt ordet, som jeg har givet dig, til dette folk.  Og du har ikke frygtet dem, og du har ikke prøvet på at 
redde dit eget liv, men du har forsøgt at gøre min vilje og holde mine bud. 
 
10:5 Og eftersom du nu har gjort dette så utrætteligt, vil jeg velsigne dig til evig tid; og jeg vil gøre dig 
mægtig i ord og gerning, i tro og i gerninger, så at alt skal ske efter dit ord, for du skal ikke bede om det, 
der strider mod min vilje. 
 
10:6 Se, du er Nephi, og jeg er Gud.  Jeg forkynder dig det i nærværelse af mine engle, at du skal 
have magt over dette folk og skal slå jorden med hunger og med pest og ødelæggelse i forhold til dette 
folks ugudelighed. 
 
10:7 Se, jeg giver dig den magt, at alt, hvad du besegler på jorden, skal være beseglet i himlen, og alt 
hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen; og således skal du have magt blandt dette folk. 
 
10:8 Og om du skulle sige til dette tempel:  Synk i grus, skal det ske. 
 
10:9 Og om du skulle sige til dette bjerg:  Kast dig ned og bliv jævn mark, skal det ske. 
 
10:10 Og om du skulle sige, at Gud skal straffe dette folk, skal det ske. 
 
10:11 Og nu befaler jeg dig, at du skal gå og forkynde dette folk, at så siger Gud Herren, den 
Almægtige:  Uden I omvender jer, vil I blive straffet, ja til jeres undergang. 
 
10:12 Og da nu Herren havde talt disse ord, standsede Nephi og gik ikke til sit eget hus, men vendte 
tilbage til mængden, som var spredt over landet og begyndte at forkynde dem de Herrens ord, som var 
blevet talt til ham angående deres ødelæggelse, dersom de ikke omvendte sig. 
 
10:13 Men til trods for det store under, som Nephi havde vist ved at fortælle dem om overdommerens 
død, forhærdede de dog deres hjerter og lyttede ikke til Herrens ord. 
 
10:14 Derfor forkyndte Nephi dem Herrens ord, idet han sagde:  Så siger Herren, at uden I omvender 
jer, skal I blive straffet til jeres undergang. 
 
10:15 Og da Nephi havde forkyndt dem disse ord, forhærdede de stadig deres hjerter og ville ikke lytte 
til hans ord; men de spottede ham og forsøgte at lægge hånd på ham, så de kunne kaste ham i fængsel. 
 
10:16 Men Guds kraft var med ham, og de kunne ikke gribe ham og kaste ham i fængsel; for han blev 
bortrykket af Ånden og ført bort af deres midte. 
 
10:17 Og det skete, at han således gik frm i Ånden fra skare til skare og forkyndte Guds ord, indtil han 
havde forkyndt det for dem alle, eller spredt det ud blandt hele folket. 
 
10:18 Og de ville ikke høre på hans ord, og der opstod uenighed imellem dem, så at de var splittet 
indbyrdes og begyndte at slå hinanden ihjel med sværdet. 
 
10:19 Og således endte det en og halvfjerdsindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 

Kapitel 11 
 
11:1 Og i det to og halvfjerdsindstyvende år af dommernes regering tog stridighederne så meget til, at 
der var krig overalt i landet blandt hele det nephitiske folk.  {20 f.K.} 
 
11:2 Og det var denne hemmelige røverbande, som udførte dette ødelæggelsens og ugudelighedens 
værk.  Og denne krig varede hele det år og det tre og halvfjerdsindstyvende med.  {19 f.K.} 
 



11:3 Og i dette år råbte Nephi til Herren og sagde: 
 
11:4 O Herre, tilsted ikke, at dette folk omkommer ved sværdet; men, o Herre, lad der hellere komme 
hungersnød i landet for at få dem til at erindre Herren, deres Gud, og måske de da vil omvende sig og 
igen vende sig til dig. 
 
11:5 Og således skete det efter Nephis ord.  Og der blev stor hungersnød i landet blandt hele Nephis 
folk.  Og hungersnøden vedvarede i det fire og halvfjerdstindstyvende år, og ødelæggelsens værk ved 
sværdet hørte op, men blev alvorlig på grund af hungersnød.  {18 f.K.} 
 
11:6 Dette ødelæggelsens værk fortsatte også i det fem og halvfjerdsindstyvende år.  For jorden blev 
slået med tørke og frembragte ikke korn i høstens tid; og hele landet blev hjemsøgt både blandt 
lamaniterne og nephiterne, så de blev straffet og omkom i tusindvis i de ugudeligere dele af landet.  {17 
f.K.} 
 
11:7 Og da folket så, at de var ved at omkomme af sult, begyndte de at ihukomme Herren, deres Gud, 
og erindre Nephis ord. 
 
11:8 Og folket begyndte at bede deres overdommere og anførere sige til Nephi:  Vi ved, at du er en 
Guds mand; anråb derfor Herren, vor Gud, om at tage denne hungersnød fra os, så at ikke alle de ord, 
som du har talt angående vor udryddelse, skal gå i opfyldelse. 
 
11:9 Og dommerne talte til Nephi i overensstemmelse med folkets ønske.  Og da Nephi så, at folket 
havde omvendt sig og ydmygede sig i sæk og aske, anråbte han atter Herren og sagde: 
 
11:10 O Herre, se, dette folk omvender sig, og de har udryddet Gadiantons bande af deres midte, så at 
den er blevet udslettet, og de har skjult deres hemmelige planer i jorden. 
 
11:11 Vil du nu, o Herre, bortvende din vrede på grund af deres ydmyghed og lade din vrede være 
tilfredsstillet ved udryddelsen af disse ugudelige mennesker, som du allerede har udryddet. 
 
11:12 O Herre, bortvend din vrede, ja din forfærdelige vrede og lad denne hungersnød høre op i landet. 
 
11:13 O Herre, vil du lytte til mig og lade det ske efter mine ord og sende regn ud over jorden, så at den 
kan frembringe frugt og korn i høstens tid. 
 
11:14 O Herre, du hørte mine ord, da jeg sagde:  Lad der blive hungersnød, så at plagen ved sværdet 
må høre op; og jeg ved, at du også denne gang vil høre mine ord, for du sagde:  Dersom dette folk 
omvender sig, vil jeg skåne dem. 
 
11:15 Ja, Herre, du ser, at de har omvendt sig på grund af hungersnøden, pesten og ødelæggelsen, 
som er kommet over dem. 
 
11:16 Og nu, o Herre, vil du ikke bortvende din vrede og igen prøve, om de ikke vil tjene dig?  Og hvis 
så er, o Herre, da kan du velsigne dem efter dine ord, som du har talt. 
 
11:17 Og i det seks og halvfjerdsindstyvende år vendte Herren sin vrede bort fra folket og lod regn falde 
på jorden, så den frembragte frugt i frugtens tid.  Og den frembragte korn i kornets tid.  {16 f.K.} 
 
11:18 Og se, folket frydede sig og priste Gud, og hele landet var fuldt af glæde; og de søgte ikke mere 
at ombringe Nephi, men de agtede ham som en stor profet og en Guds mand, som havde fået stor magt 
og myndighed af Gud. 
 
11:19 Men Lehi, hans broder, stod ikke det mindste tilbage for ham i det, der henhører til retfærdighed. 
 



11:20 Og således begyndte det igen at gå Nephis folk godt i landet, og de begyndte at opbygge de øde 
steder og at formere sig og sprede sig, til de dækkede hele landet, både mod nord og mod syd fra det 
vestlige til det østlige hav. 
 
11:21 Og det seks og halvfjerdsindstyvende år endte i fred.  Og det syv og halvfjerdsindstyvende år 
begyndte i fred, og kirken bredte sig over hele landet, så at størstedelen af folket, både nephiterne og 
lamaniterne, tilhørte kirken; og der herskede usædvanlig fred i landet, og således endte det syv og 
halvfjerdsindstyvende år. 
 
11:22 Og også i det otte og halvfjerdsindstyvende år havde de fred med undtagelse af nogle få 
uoverensstemmelser angående lærepunkter, som var blevet fastlagt af profeterne. 
 
11:23 Og i det ni og halvfjerdsindstyvende år opstod der megen strid.  Men Nephi og Lehi og mange af 
deres brødre, som kendte de sande lærepunkter, eftersom de daglig fik mange åbenbaringer, prædikede 
således for folket, så at stridighederne blev bilagt det samme år.  {13 f.K.} 
 
11:24 Og i det firsindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk var der et vist antal af de 
frafaldne fra Nephis folk, som nogle år i forvejen var gået over til lamaniterne og havde taget navnet 
lamaniter på sig, og ligeledes et vist antal, som var virkelige efterkommere af lamaniterne, og som var 
blevet opægget til vrede af disse frafaldne, der begyndte krig med deres brødre.  {12 f.K.} 
 
11:25 Og de myrdede og røvede; og så trak de sig tilbage til bjergene og ud i ørkenen og til hemmelige 
steder, hvor de skjulte sig, så de ikke kunne blive opdaget; og deres antal øgedes dagligt, eftersom der 
var mange frafaldne, der tog ud til dem. 
 
11:26 Og således blev de med tiden, ja, i løbet af nogle få år, til en meget stor røverbande; og de 
udforskede alle Gadiantons hemmelige planer, og således blev de Gadiantons røvere. 
 
11:27 Disse røvere voldte megen forstyrrelse, ja, endog stor ødelæggelse blandt Nephis folk og 
ligeledes blandt det lamanitiske folk. 
 
11:28 Og det blev nødvendigt, at der måtte gøres ende på dette ødelæggelsens værk; og derfor sendte 
de en hær af stærke mænd ud i ørkenen og op i bjergene for at opsøge denne røverbande og udrydde 
den. 
 
11:29 Men i det samme år blev de drevet tilbage til deres eget land.  Og således endte det 
firsindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
11:30 Og i begyndelsen af det en og firsindstyvende år drog de atter ud mod denne røverbande og 
udryddede mange; men de led også selv store tab.  {11 f.K.} 
 
11:31 Og de blev atter tvunget til at vende tilbage fra ørkenen og fra bjergene til deres egne områder på 
grund af disse røveres overordentligt store antal, som gjorde gjergene og ørkenen usikre. 
 
11:32 Og således endte dette år.  Og røverne blev flere og flere og voksede sig stærke, så de trodsede 
alle nephiternes og lamaniternes hære; og de blev årsag til, at der kom stor frygt over folket i hele landet. 
 
11:33 For de hjemsøgte mange dele af landet og anrettede store ødelæggelser; de dræbte mange og 
førte andre ud i ørkenen i fangenskab, i særdeleshed kvinder og børn. 
 
11:34 Dette store onde, som ramte folket på grund af dets ugudelighed, fik dem atter til at tænke på 
Herren, deres Gud. 
 
11:35 Og således endte det en og firsindstyvende år af dommernes regering. 
 



11:36 Og i det to og firsindstyvende år begyndte de atter at glemme Herren, deres Gud.  Og i det tre og 
firsindstyvende år begyndte de at blive stærket ugudelige.  Og i det fire og firsindstyvende år blev de ikke 
bedre. 
 
11:37 Og i det fem og firsindstyvende år blev de mere og mere stolte og ugudelige; og således blev de 
atter modne til ødelæggelse.  {7 f.K.} 
 
11:38 Og således endte det fem og firsindstyvende år. 
 

Kapitel 12 
 
12:1 Og således kan vi se, hvor falske og ustadige menneskenes børn er; ja, vi kan se, at Herren i sin 
store, uendelige godhed velsigner og begunstiger dem, som sætter deres lid til ham. 
 
12:2 Ja, vi kan se, at på samme tid, som han velsigner sit folk ved at formere deres markers afgrøde, 
deres flokke og hjorde, deres guld og sølv og allehånde kostbare ting og kunstgenstande og bevarer 
deres liv og udfrier dem af deres fjenders hånd og blødgør fjenders hjerter, så de ikke vil erklære krig mod 
dem, ja, og endelig gør alt for folkets velfærd og lykke, se, da på samme tid forhærder de deres hjerter og 
glemmer Herren, deres Gud, og træder den Hellige under fode -- og dette på grund af deres medgang og 
store held. 
 
12:3 Og således ser vi, at medmindre Herren revser sit folk med mange lidelser, ja, medmindre han 
hjemsøger dem med død og rædsel, med hungersnød og alle slags plager, vil de ikke erindre ham. 
 
12:4 O, hvor tåbelige og forfængelige, hvor onde og djævelske er ikke menneskenes børn, ja, hvor 
hurtige til at gøre ondt og hvor langsomme til at gøre godt, ja, hvor hurtige til at lytte til den ondes ord og 
sætte deres hu til verdens tomme ting! 
 
12:5 Ja, hvor hurtige til at blive opblæst af stolthed, ja, hvor hurtige til at rose sig og til at begå alle 
slags synder, og hvor langsomme er de ikke til at ihukomme Herren, deres Gud, og til at give agt på hans 
råd, ja, hvor langsomme til at vandre på visdommens veje. 
 
12:6 De ønsker ikke, at Herren, deres Gud, som har skabt dem, skal herske og regere over dem; til 
trods for hans store godhed og barmhjertighed mod dem, lader de hånt om hans råd, og de vil ikke have, 
at han skal være deres vejleder. 
 
12:7 O, hvor stor er ikke menneskenes betydningsløshed, ja, de er endog mindre end jordens støv. 
 
12:8 For se, jordens støv flyttes hid og did og deler sig på vor store og evige Guds befaling. 
 
12:9 Ja, se, ved hans røst skælver og bæver højene og bjergene. 
 
12:10 Og ved kraften fra hans røst brydes de ned og jævnes, ja, jævnes som en dal. 
 
12:11 Ja, ved kraften fra hans røst skælver hele jorden. 
 
12:12 Og ved kraften fra hans røst rystes grundvolden, ja til selve midtpunktet. 
 
12:13 Ja, dersom han siger til jorden:  Bevæg dig, da bevæger den sig. 
 
12:14 Og dersom han siger til jorden:  Du skal gå tilbage, så dagen forlænges med mange timer -- så 
sker det. 
 
12:15 Og således går jorden tilbage på hans ord, og det synes for menneskene, som om solen står 
stille; ja, se, dette er så; for visselig er det jorden, der bevæger sig, og ikke solen. 
 



12:16 Og dersomhan siger til vandene i det store dyb:  Bliv udtørret, da sker det. 
 
12:17 Og dersom han siger til dette bjerg:  Hæv dig og kom og fald ned over denne by, så den 
begraves, så sker det. 
 
12:18 Og dersom en mand skjuler en skat i jorden, og Herren skulle sige:  Lad den være forbandet på 
grund af hans uretfærdighed, som skjulte den, da skal den være forbandet. 
 
12:19 Og dersom Herren skulle sige:  Vær du forbandet, så intet menneske skal kunne finde dig fra nu 
af og til evig tid, se, da får intet menneske den fra nu af og til evig tid. 
 
12:20 Og dersom Herren skulle sige til et menneske:  På grund af dine synder skal du være forbandet til 
evig tid, da skal det ske således. 
 
12:21 Og dersom Herren skulle sige:  På grund af dine synder skal du blive udelukket fra mit ansigt, da 
skal det ske således. 
 
12:22 Ve den, til hvem han siger dette; for det bliver til den, som begår synd, og han kan ikke blive 
salig; derfor er omvendelse blevet forkyndt, for at menneskene må kunne blive salige. 
 
12:23 Salige er derfor de, der omvender sig og giver agt på Herren, deres Guds røst; for det er dem, 
der skal blive salige. 
 
12:24 Må Gud i sin store godhed forunde, at menneskene bliver bragt til omvendelse og gode 
gerninger, så de må modtage nåde på nåde efter deres gerninger. 
 
12:25 Og jeg ville ønske, at alle mennesker kunne blive salige.  Men vi læser, at på den store og 
yderste dag er der nogle, som vil blive kastet ud, ja, som vil blive kastet ud fra Herrens åsyn. 
 
12:26 Ja, de vil blive prisgivet en tilstand af uendelig elendighed i opfyldelse af de ord, som siger:  De, 
der har gjort godt, skal have evigt liv, og de, der har gjort ondt, skal få evig fordømmelse.  Og således er 
det.  Amen. 
 
Lamaniten Samuels profetier til nephiterne.  Omfattende kapitlerne 13--15 inklusive. 
 

Kapitel 13 
 
13:1 Nephiterne forblev i deres ugudelighed i det seks og firsindstyvende år, ja, i stor ugudelighed, 
medens lamaniterne strengt iagttog Guds bud efter Moseloven.  {6 f.K.} 
 
13:2 Og i dette år var der en vis Samuel, en lamanit, som kom til Zarahemlas land og begyndte at 
prædike for folket.  Og han prædikede omvendelse for folket i mange dage, og de stødte ham ud, og han 
var ved at vende tilbage til sit eget land. 
 
13:3 Men se, Herrens røst kom til ham og befalede ham at vende tilbage og profetere for folket det, 
der kom til ham. 
 
13:4 Men de ville ikke give ham lov til at komme ind i byen, hvorfor han steg op på bymuren, rakte 
hånden ud og råbte med høj røst og profeterede det for folket, som Herren havde indgivet ham i hjertet. 
 
13:5 Og han sagde til dem:  Se, jeg, Samuel, en lamanit, taler Herrens ord, som han lægger mig i 
munden; og se, han har pålagt mig at sige til dette folk, at retfærdighedens sværd hænger over dem; og 
der skal ikke forløbe fire hundrede år, førend retfærdighedens sværd falder på dette folk. 
 



13:6 Ja, stor ødelæggelse venter dette folk, og den kommer visselig over dem, og der er intet, der kan 
frelse dette folk uden omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus, som visselig skal komme til verden 
og lide meget og blive ihjelslået for sit folk. 
 
13:7 En Herrens engel har kundgjort mig det, og han bragte min sjæl godt budskab.  Og jeg er blevet 
sendt til jer for at forkynde jer det, så at I også kan høre dette glædelige budskab; men se, I ville ikke 
modtage mig. 
 
13:8 Derfor siger Herren:  På grund af nephiternes hårdhjertethed vil jeg tage mit ord fra dem, dersom 
de ikke omvender sig, og jeg vil tage min Ånd fra dem, og jeg vil ikke længer bære over med dem, men 
jeg vil vende deres brødres hjerter mod dem. 
 
13:9 Og der skal ikke forløbe fire hundrede år, førend jeg vil lade dem blive slået; ja, jeg vil hjemsøge 
dem med sværdet, med hungersnød og med pest. 
 
13:10 Ja, jeg vil hjemsøge dem i min voldsomme vrede, og nogle af fjerde generation blandt jeres 
fjender skal leve og se jeres fuldstændige undergang; og denne skal visselig komme, dersom I ikke 
omvender jer, siger Herren; og de, der tilhører fjerde generation, skal hjemsøge jer med ødelæggelse. 
 
13:11 Men dersom I vil omvende jer og vende tilbage til Herren, jeres Gud, da vil jeg afvende min 
vrede, siger Herren; ja, så siger Herren:  Velsignede er de, som omvender sig og kommer tilbage til mig, 
men ve dem, som ikke omvender sig. 
 
13:12 Ja, ve denne store by Zarahemla; for se, det er for de retfærdiges skyld, at den er blevet skånet; 
ja, ve denne store by, for jeg ser, siger Herren, at der findes mange -- ja, størstedelen af denne store by -- 
der vil forhærde deres hjerter mod mig, siger Herren. 
 
13:13 Men velsignede er de, som vil omvende sig, for dem vil jeg spare.  Men se, dersom det ikke var 
for de retfærdiges skyld, som findes i denne store by, ville jeg lade ild falde ned fra himlen og ødelægge 
den. 
 
13:14 Men se, det er for de retfærdiges skyld, at den er blevet skånet.  Timen kommer, siger Herren, da 
I skal støde de retfærdige ud fra jer, og da skal I være modne til ødelæggelse; ja, ve den store by på 
grund af den store ugudelighed og vederstyggelighed, som findes i den. 
 
13:15 Ja, ve byen Gideon på grund af den ugudelighed og vederstyggelighed, der findes i den. 
 
13:16 Ja, ve alle de byer, som findes rundt omkring i landet, der er i nephiternes besiddelse, på grund 
af den ugudelighed og vederstyggelighed, som findes i dem. 
 
13:17 Og der skal komme en forbandelse over landet, siger Hærskarernes Herre, på grund af folket, 
som er i landet, ja, for deres ugudeligheds og vederstyggeligheders skyld. 
 
13:18 Og det skal ske, siger Hærskarernes Herre, ja, vor store og sande Gud, at enhver, som skjuler 
skatte i jorden, aldrig skal finde dem igen på grund af den store forbandelse, der hviler over landet, 
medmindre han er en retfærdig mand og gemmer dem til Herren. 
 
13:19 For jeg vil, siger Herren, at de skal gemme deres skatte til mig; og forbandet være de, der ikke 
gør det, for ingen uden de retfærdige gemmer deres skatte til mig; og forbandet være han, der ikke 
gemmer sine skatte til mig og skatten også, og ingen skal finde den på grund af landets forbandelse. 
 
13:20 Og dagen skal komme, da de skal skjule deres skatte, fordi de har sat deres hu til rigdom; og 
eftersom de har sat deres hu til rigdomme, vil jeg skjule deres skatte, når de flygter for deres fjender, fordi 
de ikke vil gemme dem til mig; forbandet er de og ligeledes deres ksatte; og på den dag skal de blive 
slået, siger Herren. 
 



13:21 Se, indbyggere af denne store by og lyt til mine ord, ja, lyt til de ord, som Herren talte; for se, han 
siger, at I er forbandet på grund af jeres rigdomme; og på samme måde er jeres rigdomme, fordi I har sat 
jeres hu til disse og ikke lyttet til hans ord, som skænkede jer dem. 
 
13:22 I erindrer ikke Herren, jeres Gud, i de ting, han har velsignet jer med, men I erindrer altid jeres 
rigdomme, men I takker ikke jeres Gud for dem, og jeres hjerter er ikke henvendt til Herren, men svulmer 
af megen stolthed, så at I praler og hengiver jer til megen hovmod, misundelse, strid, ondskab, 
forfølgelse, mord og alle former for ugudelighed. 
 
13:23 Af denne årsag har Gud Herren ladet en forbandelse komme over landet og ligeledes over jeres 
rigdomme, og dette sker på grund af jeres synder. 
 
13:24 Ja, ve dette folk, fordi tiden er kommet, da de kaster profeterne ud og spotter dem og stener dem 
og dræber dem og tilføjer dem al slags ondt, ligesom de gjorde fordum. 
 
13:25 Når I taler, siger I, at dersom I havde levet på vore forfædres tid, ville I ikke have dræbt eller 
stenet profeterne eller kastet dem ud. 
 
13:26 Se, I er værre end de var; for så vist som Herren lever og en profet kommer blandt jer og 
forkynder jer Herrens ord, der vidner om jeres synder og ugudelighed, bliver I fortørnet på ham og kaster 
ham ud og søger på alle mulige måder at udrydde ham; ja, I vil sige, at han er en falsk profet, at han er 
en synder og af djævelen, fordi han vidner om, at jeres gerninger er slette. 
 
13:27 Men se, dersom der kommer en mand blandt jer og siger:  Gør dette, det er der ikke nogen synd i 
og gør hint, og I skal ikke lide derfor, ja, vil han sige:  Gå efter jeres eget hjertes stolthed, ja, gå efter jeres 
egne øjnes stolthed og gør, hvad hjertet begærer, ja, om en mand kommer blandt jer og siger dette, da vil 
I antage ham og sige, han er en profet. 
 
13:28 Ja, I vil gøre stads af ham, og I vil give ham af jeres formue; I vil give ham af jeres guld og sølv, 
og I vil iføre ham kostbare klæder; og da han taler smigrende ord til jer og siger, at alt er godt, har I intet 
imod ham. 
 
13:29 O, du onde og forvildede slægt, I forhærdede og hårdnakkede mennesker, hvor længe tror I, at 
Herren vil bære over med jer?  Ja, hvor længe vil I lade jer lede af tåbelige og blinde vejledere?  Ja, hvor 
længe vil I blive ved med at vælge mørket hellere end lyset? 
 
13:30 Ja, se, Herrens vrede er allerede optændt imod jer; han har forbandet landet for jeres 
ugudeligheds skyld. 
 
13:31 Og tiden skal komme, da han vil forbande jeres rigdomme, at de vil blive usikre, så I ikke kan 
holde på dem; og i jeres fattigdoms dage kan I ikke beholde dem. 
 
13:32 Og i jeres fattigdoms dage skal I anråbe Herren, men I skal råbe forgæves, for jeres ødelæggelse 
er allerede kommet over jer, og jeres undergang er sikker; og på den dag skal I græde og hyle, siger 
Hærskarernes Herre.  Da skal I beklage jer og sige: 
 
13:33 O, gid jeg dog havde omvendt mig og ikke dræbt profeterne eller stenet dem eller kastet dem ud.  
Ja, på den dag skal I sige:  O, havde vi dog ihukommet Herren, vor Gud, på den dag, da han skænkede 
os vore rigdomme, da ville de ikke være sluppet os af hænde, så vi ville miste dem; for se, vi har mistet 
vore rigdomme. 
 
13:34 Se, vi lægger et stykke værktøj her, og i morgen er det borte, og se, vore våben bliver taget fra 
os, når vi søger efter dem for at gå til kamp. 
 
13:35 Ja, vi har skjult vore skatte, og de er sluppet os af hænde, fordi landet er forbandet. 
 



13:36 O, gid vi dog havde omvendt os den dag, da Herrens ord kom til os; for se, landet er forbandet, 
og alt er blevet usikkert, og vi kan ikke holde på det. 
 
13:37 Se, vi er omgivet af onde ånder, ja, vi er omringet af hans engle, som har søgt at fordærve vore 
sjæle.  Og vore synder er store.  O Herre, vil du ikke bortvende din vrede fra os?  Og således vil I tale i de 
dage. 
 
13:38 Men se, jeres prøvelses dage er forbi; I har forhalet jeres frelses dag, indtil det for bestandigt er 
for sent, og jeres undergang er sikker; ja, for i alle jeres livs dage har I tragtet efter det, som I ikke kunne 
få; I har søgt glæde ved at begå synd, hvad der strider mod vort store og evige Overhoveds retfærdighed. 
 
13:39 O indbyggere i dette land, gid I dog ville høre mine ord.  Jeg beder, at Herrens vrede må blive 
bortvendt fra jer, og at I ville omvende jer og blive frelst. 
 

Kapitel 14 
 
14:1 Lamaniten Samuel profeterede endnu meget andet, som ikke kan skrives. 
 
14:2 Og han sagde til dem:  Se, jeg giver jer et tegn; der vil gå endnu fem år, og da kommer Guds Søn 
for at forløse alle, som tror på hans navn. 
 
14:3 Og dette vil jeg give jer til tegn på hans komme.  Der skal blive store lys på himlen, så at der 
natten før han kommer, ikke skal være mørke, og det skal se ud for folk, som om det var dag. 
 
14:4 Derfor skal der blive een dag og en nat og en dag, som om det var een dag uden nat, og det skal 
være jer et tegn; for I skal se solens opgang og nedgang; derfor skal I vide med vished, at der skal være 
to dage og en nat; alligevel skal natten ikke formørkes, og det skal være natten før hans fødsel. 
 
14:5 Og se, der skal opgå en ny stjerne, en sådan, som I aldrig før har set, og det skal også være jer 
et tegn. 
 
14:6 Men det er ikke alt; der skal ske mange tegn og undere på himlen. 
 
14:7 Og det skal ske, at I vil blive forbavset og undre jer, så at I vil falde til jorden. 
 
14:8 Og det skal ske, at hver den, der tror på Guds Søn, skal have evigt liv. 
 
14:9 Således har Herren befalet mig ved sin engel, at jeg skulle komme og forkynde jer dette; og han 
har befalet mig at profetere om disse ting for jer, ja han har sagt til mig:  Råb til dette folk og sig:  Omvend 
jer og bered Herrens vej. 
 
14:10 Og da jeg er lamanit og har talt de ord til jer, som Herren har befalet mig, og da det var hårdt ved 
jer, er I vrede på mig og stræber mig efter livet, og I har kastet mig ud fra jer. 
 
14:11 Men I skal høre mine ord, for i den hensigt er jeg steget op på denne bymur, for at I kan høre og 
vide om Guds straffedomme, som venter jer på grund af jeres synder, og for at I også kan få at vide om 
omvendelsens vilkår. 
 
14:12 Og for at I også kan få kundskab om Jesu Kristi komme, Guds Søn, himlens og jordens Fader, 
Skaberen af alle ting fra begyndelsen, for at I kan kende tegnene på hans komme, for at I kan tro på hans 
navn. 
 
14:13 Og dersom I tror på hans navn, vil I omvende jer fra alle jeres synder, så at I derigennem kan få 
tilgivelse for dem gennem hans fortjeneste. 
 
14:14 Og se, jeg giver jer et andet tegn, ja, et tegn på hans død. 



 
14:15 For se, han må visselig dø, så at der kan tilvejebringes frelse, ja, det er passende og nødvendigt, 
at han skal dø for at tilvejebringe de dødes opstandelse, så at menneskene derved kan bringes for 
Herrens ansigt. 
 
14:16 Ja, se denne død tilvejebringer opstandelsen, og den forløser hele menneskeslægten fra den 
første død -- den åndelige død; for hele menneskeslægten, der ved Adams fald blev forstødt fra Herrens 
nærhed, betragtes som død, både med hensyn til det timelige og åndelige. 
 
14:17 Men se, Kristi opstandelse forløser menneskeheden, ja, hele menneskeslægten og bringer den 
tilbage til Herren. 
 
14:18 Ja, den tilvejebringer betingelsen for omvendelse, så at hver den, som omvender sig, ikke skal 
omhugges og kastes i ilden; men hver den, som ikke omvender sig, skal omhugges og kastes i ilden; og 
der kommer atter en åndelig død over dem, ja, en anden død, for de er atter afskåret fra ting, der 
henhører til retfærdigheden. 
 
14:19 Derfor, omvend jer, omvend jer, så at I ikke, ved at kende disse ting og ikke gøre derefter, skulle 
komme under fordømmelse og blive underkastet denne anden død. 
 
14:20 Men se, jeg talte til jer angående et andet tegn, et tegn på hans død; se, på den dag, da han skal 
lide døden, skal solen blive formørket og vægre sig ved at skinne på jer og på samme måde med månen 
og stjernerne; og der skal ikke være noget lys over dette land i et tidsrum af tre dage fra det øjeblik, han 
lider døden, til han atter opstår fra de døde. 
 
14:21 Ja, når han opgiver ånden, skal der være torden og lynild i mange timer, og jorden skal skælve 
og bæve, og klipperne, som findes på denne jord, både over og under den, og som I ved er faste og 
massive, eller af hvilke størstedelen er een fast masse, skal sønderbrydes. 
 
14:22 Ja, de skal sprænges i stykker og derefter altid være fulde af sprækker og revner og i sprængte 
stykker over hele jorden, ja, både over og under den. 
 
14:23 Og se, der skal komme et frygteligt uvejr, og mange bjerge skal jævnes som en dal, og mange 
steder, som nu kaldes dale, skal blive til bjerge af stor højde. 
 
14:24 Mange veje vil blive opbrudt og mange byer lægges øde. 
 
14:25 Mange grave skal åbnes og afgive mange af deres døde, og mange hellige skal vise sig for 
mange. 
 
14:26 Se, således har engelen talt til mig; for han sagde, at der skulle være tegn og lynild i mange 
timer. 
 
14:27 Og han sagde til mig, at så længe tordenen og lynilden og uvejret varede, skulle disse ting ske, 
og mørke skulle skjule det ganske land i tre dage. 
 
14:28 Og engelen sagde til mig, at mange skal se større ting end disse, for at de skulle tro, at disse 
tegn og disse undere skulle ske over hele dette land, og for at der ikke skulle være nogen grund til vantro 
blandt menneskenes børn. 
 
14:29 Og det skal ske, for at enhver, som vil tro, må kunne blive frelst, og for at der fældes en retfærdig 
dom over dem, som ikke vil tro, og for at de, dersom de bliver fordømt, da selv påfører sig deres 
fordømmelse. 
 



14:30 Og kom nu i hu, kom i hu, mine brødre, at enhver, som omkommer, omkommer efter sin egen 
vilje; og den som begår uretfærdighed gør det mod sig selv; for se, I er frie, I har lov til at gøre, som I vil; 
for Gud har givet jer kundskab, og han har gjort jer fri. 
 
14:31 Han har skænket jer evnen til at kende det gode fra det onde, og han har givet jer frihed til at 
vælge liv eller død; og I kan gøre godt og blive bragt tilbage til det gode eller blive gengældt med det 
gode, eller I kan gøre ondt og det gode, eller I kan gøre ondt ogblive gengældt med det, som er ondt. 
 

Kapitel 15 
 
15:1 Mine elskede brødre, jeg forkynder jer, at dersom I ikke omvender jer, skal jeres huse lægges 
øde. 
 
15:2 Ja, dersom I ikke omvender jer, vil jeres kvinder have vægtige grunde til at sørge på den dag, da 
de giver die; for I skal forsøge at flygte, og der skal ikke være noget sted at søge hen; ja, ve de 
frugtsommelige, for som følge af deres tilstand kan de ikke flygte; derfor vil de blive trampet ned og 
omkomme. 
 
15:3 Ja, ve dette folk, som kaldes Nephis folk, dersom de ikke omvender sig, når de ser alle disse tegn 
og undere, som skal vises dem; for de har været et af Herren udvalgt folk, og han har elsket Nephis folk, 
men han har også revset dem; ja, når de har været uretfærdige og ugudelige, har han revset dem, fordi 
han elsker dem. 
 
15:4 Men mine brødre, lamaniterne, har han afskyet, fordi deres gerninger altid har været slette, og 
det på grund af deres fædres dårlige overleveringer.  Men se, de har modtaget frelse gennem 
nephiternes forkyndelse, og derfor har Herren forlænget deres dage. 
 
15:5 Og jeg vil gerne have, at I lægger mærke til, at størstedelen af dem følger pligtens sti og vandrer 
retfærdigt for Gud og holder hans bud og love og anordninger i overensstemmelse med Moseloven. 
 
15:6 Ja, jeg siger jer, at størstedelen af dem gør dette, og de bestræber sig med utrættelig flid på at 
bringe resten af deres brødre til sandhedens erkendelse; derfor lægges der daglig mange til deres tal. 
 
15:7 Og I ved det selv, for I har set det, at alle, der får kundskab om sandheden og ser, at deres 
fædres overleveringer er slette og afskyelige, ledes til at tro på de hellige skrifter, ja, de hellige profeters 
forudsigelser, som er nedskrevet, og som får dem til at tro på Herren og leder dem til omvendelse, hvilken 
tro og omvendelse bevirker en forandring ideres hjerter. 
 
15:8 I ved selv, at alle, som er kommet så langt, er bestandige og standhaftige i troen og i det, hvorved 
de er blevet frigjort. 
 
15:9 Og I ved også, at de har nedgravet deres krigsvåben, og er bange for igen at tage dem op, så at 
de på en eller anden måde skulle komme til at synde, ja, I kan se, at de er bange for at synde -- for se, de 
vil lade sig trampe ned og dræbe af deres fjender, og de vil ikke løfte sværdet mod dem, og dette på 
grund af deres tro på Kristus. 
 
15:10 Og på grund af deres standhaftighed i det, som de nu tror, ja, på grund af deres standhaftighed, 
efter at de engang er blevet oplyst, vil Herren velsigne dem og forlænge deres dage til trods for deres 
overtrædelser. 
 
15:11 Ja, selv om de skulle synke ned i vantro, vil Herren forlænge deres dage, indtil den tid kommer, 
som er blevet omtalt af vore fædre og ligeledes af profeten Zenos og mange andre profeter angående 
vore brødre, lamaniternes tilbagevenden til kundskab om sandheden. 
 
15:12 Ja, jeg siger jer, at Herrens forjættelser er blevet udstrakt til vore brødre, lamaniterne, i de sidste 
dage; og til trods for de mange lidelser, de skulle gennemgå, og til trods for, at de skulle drives hid og did 



på jorden og blive jaget, slået og spredt og ikke have noget tilflugssted, vil Herren dog være barmhjertig 
mod dem. 
 
15:13 Og det er i overensstemmelse med profetien, at de skulle bringes til kundskab om sandheden, 
som er kundskaben om deres Forløser og deres store og sande hyrde, og regnes blandt hans får. 
 
15:14 Derfor siger jeg jer, at det skal blive bedre for dem end for jer, dersom I ikke omvender jer. 
 
15:15 For I kan selv se, at dersom de kraftige gerninger, som er blevet vist jer, var blevet vist dem, som 
er nedsunket i vantro på grund af deres fædres overleveringer, da ville de aldrig igen være nedsunket i 
vantro. 
 
15:16 Derfor, siger Herren, vil jeg ikke udrydde dem helt, men på min visdoms dag vil jeg lade dem 
vende tilbage til mig, siger Herren. 
 
15:17 Og se nu, siger Herren, angående det nephitiske folk:  Dersom de ikke vil omvende sig og beflitte 
sig på at gøre min vilje, vil jeg helt udrydde dem, siger Herren, på grund af deres vantro til trods for de 
mange kraftige gerninger, jeg har udført blandt dem; og så vist som Herren lever skal disse ting ske, siger 
Herren. 
 

Kapitel 16 
 
16:1 Og mange hørte lamaniten Samuels ord, som han talte fra bymuren.  Og alle, der troede på hans 
ord, gik hen og opsøgte Nephi; og da de havde fundet ham, bekendte de deres synder for ham og 
nægtede dem ikke og begærede at blive døbt til Herren. 
 
16:2 Men alle, der ikke troede på Samuels ord, var vrede på ham; og de kastede sten efter ham på 
muren, og mange skød med pile efter ham, medens han stod på muren; men Herrens ånd hvilede over 
ham, så de ikke kunne ramme ham med deres sten og heller ikke med deres pile. 
 
16:3 Og da de nu så, at de ikke kunne ramme ham, var der mange flere, som troede på hans ord og 
gik hen til Nephi for at blive døbt. 
 
16:4 For se, Nephi døbte og profeterede, prædikede og råbte omvendelse til folket, og han viste tegn 
og undere og udførte mirakler blandt folket, så de kunne forstå, at Kristus snart måtte komme. 
 
16:5 Og han talte til dem om det, som snart skulle ske, så at de, når det skulle ske, kunne vide og 
erindre, at det var blevet dem forkyndt i forvejen i den hensigt, at de skulle fatte tro derpå; derfor gik de, 
som troede på Samuels ord, hen til ham for at blive døbt, for de kom angergivne og bekendte deres 
synder. 
 
16:6 Men størstedelen af dem troede ikke på Samuels ord; da de derfor så, at de ikke kunne ramme 
ham med deres sten og pile, råbte de til deres høvedsmænd og sagde:  Pågrib dette menneske og bind 
ham, for se, der bor en djævel i ham, og på grund af djævelens kraft, der er i ham, kan vi ikke ramme 
ham med vore sten og pile; pågrib ham derfor, bind ham og før ham bort. 
 
16:7 Og da de gik hen for at lægge hånd på ham, sprang han ned fra muren og flygtede ud af deres 
land og ind i sit eget land og begyndte at prædike og profetere blandt sit eget folk. 
 
16:8 Og man hørte aldrig mere noget til ham blandt nephiterne, og således var tilstanden blandt folket. 
 
16:9 Og således endte det seks og firsindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk. 
 
16:10 Og således endte også det syv og firsindstyvende år af dommernes regering; størstedelen af 
folket forblev stolte og ugudelige, men de andre vandrede endnu mere oprigtigt for Gud.  {5 f.K.} 
 



16:11 Og disse tilstande herskede også i det otte og firsindstyvende år af dommernes regering. 
 
16:12 Og der var kun få forandringer i folkets stilling i det ni og firsindstyvende år af dommernes 
regering med undtagelse af, at de begyndte at blive endnu mere forstokkede i deres ugudelighed og 
gjorde mere og mere det, som stred mod Guds bud. 
 
16:13 Men i det halvfemsindstyvende år af dommernes regering blev der givet folket store tegn og 
undere, og profeternes ord begyndte at gå i opfyldelse.  {2 f.K.} 
 
16:14 Og engle viste sig for mennesker, kloge mennesker, og forkyndte dem godt budskab om stor 
glæde; og således begyndte skrifterne i dette år at gå i opfyldelse. 
 
16:15 Men alligevel begyndte folk at forhærde deres hjerter med undtagelse af den del både af 
nephiterne og lamaniterne, som havde størst tro, og de begyndte at forlade sig på deres egen styrke og 
egen visdom og at sige: 
 
16:16 Måske har de gættet noget rigtigt blandt så mange ting, men se, vi ved, at alle disse store og 
vidunderlige gerninger, som der er blevet talt om, ikke kan ske. 
 
16:17 Og de begyndte at strides og trættes indbyrdes, idet de sagde: 
 
16:18 Det er ikke fornuftigt, at der skal komme et sådant væsen som en Kristus; og om så var, og om 
han er Guds Søn, himlens og jordens Fader, som det er blevet sagt, hvorfor vil han da ikke vise sig for os 
i dette land lige som for dem i Jerusalems land? 
 
16:19 Ja, hvorfor vil han ikke vise sig i dette land lige så vel som i Jerusalems land? 
 
16:20 Men se, vi ved, at det er ugudelige overleveringer, som er nedarvet fra vore forfædre for at få os 
til at tro på noget stort og vidunderligt, der skulle ske, men ikke blandt os, men i et land, der er langt borte, 
et land, som vi ikke kender; derfor kan de holde os i uvidenhed, for vi kan ikke se med egne øjne, at det 
er sandt. 
 
16:21 Og de vil med den ondes listige og hemmelighedsfulde anslag udføre en eller anden stor og 
hemmelighedsfuld gerning, som vi ikke kan forstå, hvad der vil holde os nede til at være deres ords 
tjenere og på samme måde deres tjenere; for vi stoler på, at de lærer os ordet, og således vil de holde os 
i uvidenhed, dersom vi vil underkaste os dem i alle vort livs dage. 
 
16:22 Og mange flere dårlige og forfængelige ting bildte folket sig ind i hjertet; og de blev meget 
foruroliget, for Satan tilskyndede dem til stadig at gøre ondt; ja, han gik omkring og udspredte rygter og 
fremkaldte splid overalt i hele landet for at kunne gøre menneskene hårde mod det, som var godt, og 
mod det, der skulle ske. 
 
16:23 Og til trods for de tegn og undere, som skete blandt Herrens folk og de mange mirakler, de 
udførte, fik Satan dog stor magt over folket i hele landet. 
 
16:24 Og således endte det halvfemsindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk.  {1 f.K.} 
 
16:25 Og således endte Helamans bog efter Helaman og hans sønners optegnelser. 
 



Tredie Nephi 
Nephis Bog 

 
Skrevet Af Nephi, Som Var En Søn Af Nephi, Helamans Søn 

 
Og Helaman var Helamans søn, som var en søn af Alma, Almas søn, en efterkommer af Nephi, søn af 
Lehi, der drog ud af Jerusalem i det første år af Zedekias, Judas konge regering. 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Det en og halvfemsindstyvende år var nu forløbet, og det var seks hundrede år, siden Lehi forlod 
Jerusalem og det var i det år, da Lachoneus var overdommer og regent over landet.  {1 e.K.} 
 
1:2 Og Nephi, Helamans søn, var draget ud af Zarahemlas land og havde overdraget sin søn Nephi, 
som var hans ældste søn, messingpladerne og alle de andre optegnelser, som var blevet bevaret og alle 
de ting, der havde været holdt hellige, siden Lehi forlod Jerusalem. 
 
1:3 Så drog han ud af landet, men hvor han drog hen, er der ingen, der ved; og hans søn Nephi førte 
optegnelserne i hans sted, ja dette folks historie. 
 
1:4 Og i begyndelsen af det to og halvfemsindstyvende år begyndte profeternes forudsigelser at gå 
endnu mere i opfyldelse; thi der begyndte at ske større tegn og blive udført større mirakler blandt folket. 
 
1:5 Men der fandtes nogle, som begyndte at sige, at tiden var forbi for opfyldelsen af de ord, som 
lamaniten Samuel havde talt. 
 
1:6 Og de begyndte at gøre sig lystige over deres brødre, idet de sagde:  Se, tiden er gået, og 
Samuels ord er ikke blevet opfyldt; derfor har jeres glæde over og jeres tro på dette været til ingen nytte. 
 
1:7 Og det skete, at de voldte stort røre overalt i hele landet; og folket, som troede, begyndte at blive 
meget bedrøvet ved tanken om, at det, som var talt, muligvis ikke ville ske. 
 
1:8 Men de ventede trofast på den dag og den nat og dag, der skulle være som een dag, som om der 
ingen nat var, så de kunne vide, at de ikke havde troet forgæves. 
 
1:9 Og de ikke-troende bestemte en dag, på hvilken alle de, som troede på disse overleveringer, 
skulle slås ihjel, dersom ikke det tegn, der blev givet af profeten Samuel, skulle vise sig. 
 
1:10 Da nu Nephi, Nephis søn, så denne folkets ugudelighed, blev hans hjerte meget bedrøvet. 
 
1:11 Og han gik ud og knælede ned på jorden og anråbte sin Gud stærkt på sit folks vegne, ja, for 
dem, som skulle udryddes på grund af deres tro på deres fædres overleveringer. 
 
1:12 Og han anråbte Herren inderligt den ganske dag, og se, Herrens røst kom til ham og sagde: 
 
1:13 Løft hovedet højt og vær ved godt mod, thi se, tiden er forhånden, og i denne nat skal tegnet 
gives, og i morgen kommer jeg til verden for at vise verden, at jeg vil opfylde alt det, som jeg har ladet 
tale ved mine hellige profeters mund. 
 
1:14 Se, jeg kommer til mine egne for at opfylde alt, hvad jeg har forkyndt for menneskenes børn fra 
verdens begyndelse og for at gøre både Faderens og Sønnens vilje, Faderens på grund af mig og 
Sønnens gennem mit kød.  Og se, tiden er forhånden, og i denne nat vil tegnet blive givet. 
 
1:15 Og det skete, at de ord, der kom til Nephi, blev opfyldt, ligesom de var blevet sagt; thi se, ved 
solnedgang blev der intet mørke, og folket blev forbavset, fordi der ikke kom noget mørke, da natten faldt 
på. 



 
1:16 Og der var mange, der ikke havde troet profeternes ord, som faldt til jorden og blev liggende, som 
om de var døde; thi de vidste, at den store ødelæggelsesplan, som de havde lagt for dem, som troede på 
profeternes ord, var blevet tilintetgjort; thi tegnet, som var blevet givet, opfyldtes allerede. 
 
1:17 Og de begyndte at fatte, at Guds Søn snart måtte komme; ja, kort sagt, hele folket i det ganske 
land, fra vest til øst, både i landet mod nord og i landet mod syd, blev så forbavset, at de faldt om på 
jorden. 
 
1:18 Thi de vidst, at profeterne havde vidnet om disse ting i mange år, og at tegnet, som var givet, 
allerede var forhånden; og de begyndte at frygte på grund af deres ugudelighed og vantro. 
 
1:19 Og der blev ikke noget mørke den hele nat, men det var så lyst, som om det var midt på dagen.  
Og solen stod igen op efter dens rette bestemmelse; og de vidste, at det var den dag, da Herren skulle 
fødes på grund af det tegn, som var blevet givet. 
 
1:20 Og det var sket i overensstemmelse med profeternes ord, ja, alt til den mindste enkelthed. 
 
1:21 Og en ny stjerne viste sig også i overensstemmelse med ordet. 
 
1:22 Og fra da af begyndte Satan at udsprede løgne blandt folket for at forhærde deres hjerter til ikke 
at tro på disse tegn og undere, som de havde set; men til trods for disse løgne og vildførelser, troede 
størstedelen af folket dog og blev omvendt til Herren. 
 
1:23 Og Nephi og mange andre gik ud blandt folket og døbte til omvendelse, hvorved der erholdtes 
stor syndsforladelse.  Og således begyndte folket atter at få fred i landet. 
 
1:24 Og der fandtes ingen uenighed, kun nogle få begyndte at prædike, idet de forsøgte at bevise fra 
skriften, at det ikke mere var nødvendigt at holde Moseloven.  Men heri tog de fejl, thi de havde ikke 
forstået skriften. 
 
1:25 Men de blev snart omvendt og overbevist om deres vildfarelse; thi det blev dem kundgjort, at 
loven endnu ikke var fuldkommet, og at den skulle fuldkommes til mindste enkelthed; ja, ordet kom til 
dem, at den skulle fuldkommes; ja, at ikke eet punkt eller en tøddel skulle bortfalde, førend det 
altsammen skulle fuldkommes; derfor blev de samme år belært om deres vildfarelse, og de bekendte 
deres fejl. 
 
1:26 Og således forløb det to og halvfemsindstyvende år, og det bragte gode efterretninger til folket 
gennem de tegn, der skete ifølge alle de hellige profeters ord. 
 
1:27 Og det tre og halvfemsindstyvende år forløb ligeledes i fred, når man undtager 
Gadiantonrøverne, som boede i bjergene og forulempede landet; thi så stærke var deres befæstede og 
hemmelige steder, at folket ikke kunne få bugt med dem; derfor begik de mange mord og dræbte mange 
blandt folket. 
 
1:28 Og i det fire og halvfemsindstyvende år begyndte de at formere sig meget, fordi mange, der 
havde skilt sig ud fra nephiterne, flygtede til dem, hvad der voldte stor sorg blandt de nephiter, der blev 
tilbage i landet. 
 
1:29 Og lamaniterne havde også grund til virkelig sorg; thi de havde mange børn, som voksede op og 
blev ældre, så de blev selvrådige, og de blev ved løgne og smiger forledt af nogle zoramiter til at slutte 
sig til disse Gadiantonrøvere. 
 
1:30 Og således hjemsøgtes lamaniterne også og begyndte at få mindre tro og blive mindre retfærdige 
på grund af den opvoksende slægts ugudelighed. 
 



Kapitel 2 
 
2:1 Og således hengik også det fem og halvfemsindstyvende år, og folket begyndte at glemme de 
tegn og undere, som de havde set og at blive mindre og mindre forundret over et tegn eller et under fra 
himlen, så de begyndte at blive hårdhjertede så at de blev forhærdede, og deres sind formørkedes, og de 
begyndte at tvivle på alt, hvad de havde hørt og set. 
 
2:2 I hjertets forfængelighed bildte de sig ind, at det var udført af menneskene og ved djævelens 
magt for at vildlede og bedrage folket; og således fik Satan igen magt over folket, så han forblindede dem 
og forledte dem til at tro, at læren om Kristus var tåbelig og unyttig. 
 
2:3 Og folket begyndte at vokse sig stærkt i ugudelighed og vederstyggeligheder; og de troede ikke, 
at der ville blive givet flere tegn og undere, og Satan gik omkring og forførte folket og fristede dem og fik 
dem til at begå stor ugudelighed i landet. 
 
2:4 Og således forløb det seks og halvfemsindstyvende år og på samme måde det syv og 
halvfemsindstyvende år og ligeledes det otte og halvfemsindstyvende år og det ni og 
halvfemsindstyvende år. 
 
2:5 Og der var forløbet et hundrede år siden Mosiahs dage, han, som var konge over det nephitiske 
folk. 
 
2:6 Og se, der var gået seks hundrede og ni år, siden Lehi forlod Jerusalem. 
 
2:7 Og der var gået ni år fra det øjeblik, da tegnet på, at Kristus skulle komme til verden, blev givet, 
og som var omtalt af profeterne. 
 
2:8 Men nephiterne begyndte deres tidsregning fra den tid, da tegnet blev givet eller fra Kristi komme; 
med andre ord var der gået ni år. 
 
2:9 Og Nephi, som var fader til den Nephi, der havde optegnelserne i sin varetægt, kom ikke tilbage 
til Zarahemlas land og kunne ikke findes nogetsteds i hele landet. 
 
2:10 Men folket blev stadig ved med at fremture i ugudelighed til trods for den megen prædiken og 
profeteren, som hørtes blandt dem; og på denne måde forløb også det tiende år, og det ellevte år hengik 
også i uretfærdighed. 
 
2:11 Og i det trettende år opstod der krig og uroligheder overalt i landet; thi Gadiantonrøverne var 
blevet så talrige og dræbte så mange af folket og lagde så mange byer øde og spredte så megen død og 
blodsudgydelse overalt i landet, at det blev nødvendigt, at hele folket, både nephiterne og lamaniterne, 
greb til våben mod dem. 
 
2:12 Derfor forenede alle de lamaniter, som var blevet omvendt til Herren, sig med deres brødre 
nephiterne og blev tvunget til for deres egen, kvindernes og børnenes livs sikkerhed at gribe til våben 
mod disse Gadiantonrøvere; ja, og ligeså for at beskytte deres rettigheder og deres kirkes privilegier, 
deres gudsdyrkelse og frihed. 
 
2:13 Og førend det trettende år var tilende, blev nephiterne truet med fuldstændig udslettelse som 
følge af denne krig, som var blevet meget hård. 
 
2:14 Og de lamaniter, der havde forenet sig med nephiterne, regnedes blandt nephiterne. 
 
2:15 Og forbandelsen over dem blev hævet, og deres hud blev hvid som nephiternes. 
 
2:16 Og deres unge mænd og deres døtre blev overordentlig smukke, og de blev regnet blandt 
nephiterne og kaldtes nephiter.  Og således endte det trettende år. 



 
2:17 Og i begyndelsen af det fjortende år vedvarede krigen mellem røverne og Nephis folk endnu, og 
den var meget hård; men Nephis folk fik alligevel så megen overhånd over røverne, at de drev dem ud af 
landet til bjergene og ind i deres hemmelige steder. 
 
2:18 Og således endte det fjortende år.  Men i det femtende år gik de mod Nephis folk; og på grund af 
Nephis folks ugudelighed og deres megen strid og uenighed vandt Gadiantonrøverne mange fordele over 
dem.  {15 e.K.} 
 
2:19 Og således endte det femtende år, og således var folket underkastet mange lidelser, og 
ødelæggelsens sværd hang over dem, så at de var lige ved at blive ramt af det, og dette på grund af 
deres uretfærdighed. 
 

Kapitel 3 
 
3:1 Og det skete i det sekstende år efter Kristi komme, at Lachoneus, regenten, modtog at brev fra 
anføreren og lederen af denne røverbande; og her er ordene, som stod skrevet: 
 
3:2 Lachoneus, allerædleste og øverste regent!  Jeg skriver dette brev til dig og priser dig meget for 
din standhaftighed og ligeledes for dit folks standhaftighed i at forsvare det, som I mener er jeres ret og 
frihed; ja, I står jer godt, som om I blev støttet af en Guds hånd til forsvar for jeres frihed, ejendom og 
land, eller det, som I kalder således. 
 
3:3 Og det gør mig ondt, allerædleste Lachoneus, at I er så tåbelige og forfængelige, at I tror, at I kan 
stå jer mod så mange tapre mænd, som står under mig, og som nu er under våben og med iver venter på 
feltråbet:  Gå mod nephiterne og udryd dem. 
 
3:4 Og jeg kender deres uovervindelige ånd, da jeg har prøvet dem på slagmarken og kender deres 
grænseløse had til jer på grund af den megen uret, I har gjort dem.  Dersom de derfor drog mod jer, ville 
de hjemsøge jer med fuldstændig ødelæggelse. 
 
3:5 Derfor har jeg skrevet dette brev og forseglet det med min egen hånd, fordi jeg nærer sympati for 
jer og jeres sag på grund af jeres standhaftighed i det, som I tror er ret, og på grund af jeres ædle mod på 
slagmarken. 
 
3:6 Derfor skriver jeg til jer, da jeg ønsker, at I skal opgive jeres byer, jeres land og besiddelser til 
dette mit folk, hellere end at de skulle hjemsøge jer med sværdet, og at ødelæggelse skulle komme over 
jer. 
 
3:7 Eller med andre ord, overgiv jer til os og forén jer med os og bliv bekendt med vore hemmelige 
gerninger og bliv vore brødre, så at I kan blive som os, ikke vore slaver, men vore brødre og parthavere i 
alt, hvad vi ejer. 
 
3:8 Og se, jeg sværger jer, at hvis I vil gøre dette, skal I ikke blive ødelagt, men dersom I ikke vil gøre 
det, sværger jeg, at jeg om en måned vil give mine hære ordre til at drage ned mod jer, og de skal ikke 
holde hånden tilbage og ingen skåne, men de skal slå jer med sværdet, til I bliver udryddet. 
 
3:9 Jeg er Giddianhi, og jeg står i spidsen for dette Gadiantons hemmelige forbund, som jeg ved er et 
godt forbund og ligeledes dets gerninger; de nedstammer fra en fjern tid, og de er gået i arv til os. 
 
3:10 Og jeg skriver dette brev til dig, Lachoneus, og jeg håber, at I vil aflevere jeres jord og 
besiddelser uden blodsudgydelse, så at dette mit folk, som har skilt sig ud fra jer på grund af jeres 
uretfærdighed med at tilbageholde fra dem deres ret til at regere, må genvinde deres rettigheder og 
regeringstøjlerne, og dersom I ikke gør dette, vil jeg hævne den uret, der er begået mod dem.  Jeg er 
Giddianhi. 
 



3:11 Og da Lachoneus nu havde modtaget dette brev, blev han meget forbavset over Giddianhis 
frækhed med at stille krav om at komme i besiddelse af nephiternes land og med at true folket med at 
hævne deres forurettelser, hvem ingen uret var sket med undtagelse af, at de havde gjort sig selv uret 
ved at gå over til disse syndige og afskyelige røvere. 
 
3:12 Se, denne Lachoneus, regenten, var en retfærdig mand og kunne ikke skræmmes af en røvers 
krav og trusler; derfor gav han ikke agt på brevet fra Giddianhi, røvernes høvding, men han sørgede for, 
at hans folk anråbte Herren om styrke, når røverne ville komme mod dem. 
 
3:13 Ja, han sendte en befaling ud til hele folket, at de skulle samle deres kvinder, børn, hjorde og 
flokke og alt deres gods med undtagelse af jorden, til eet sted. 
 
3:14 Og han lod fæstningsværker bygge rundt omkring, som var meget stærke.  Og han lod opstille 
hære, både af nephiterne og lamaniterne eller af alle dem, som blev regnet blandt nephiterne, som vagter 
rundt omkring for at beskytte dem mod røverne dag og nat. 
 
3:15 Ja, han sagde til dem, at så vist som Herren lever, ville de på ingen måde blive udfriet af disse 
Gadiantonrøveres hænder, dersom de ikke omvendte sig fra alle deres uretfærdigheder og anråbte 
Herren. 
 
3:16 Og så stærke og vidunderlige var Lachoneus's ord og profetier, at der faldt frygt over hele folket; 
og de anstrengte sig af alle kræfter for at gøre efter Lachoneus's ord. 
 
3:17 Og Lachoneus udnævnte anførere for alle nephiternes hære til at tage kommandoen over dem, 
når røverne drog imod dem ude fra ørkenen. 
 
3:18 Og den øverste af alle anførere eller feltherren for alle nephiternes hære blev udnævnt, og hans 
navn var Gidgiddoni. 
 
3:19 Nu var det skik og brug blandt alle nephiterne (undtagen når de var ugudelige) at udnævne en 
mand til øverstkommanderende, som havde åbenbarelsens og profetiens ånd; derfor var denne 
Gidgiddoni en stor profet blandt dem, og lige så var overdommeren. 
 
3:20 Og folket sagde til Gidgiddoni:  Bed til Herren og lad os drage op i bjergene og ud i ørkenen, så vi 
kan falde over røverne og udrydde dem på deres egne områder. 
 
3:21 Men Gidgiddoni sagde til dem:  Herren forbyde det; thi dersom vi gik imod dem, ville Herren 
overgive os i deres hænder; men vi vil gøre os klar midt i vort land, og vi vil samle alle vore tropper, og vi 
vil ikke gå imod dem, men vi vil vente, til de kommer mod os; og så vist som Herren lever, vil han, dersom 
vi gør dette, overgive dem i vore hænder. 
 
3:22 Og det skete i det syttende år, henimod slutningen af året, at Lachoneus's bekendtgørelse var 
gået ud over hele landet, og folket havde taget deres heste, vogne, flokke og alle deres hjorde, deres 
korn og alt deres gods, og de drog af sted i tusindvis og i titusindvis, indtil de alle havde nået det sted, 
hvor det var blevet bestemt, at de skulle samles for at forsvare sig mod deres fjender.  {18 e.K.} 
 
3:23 Og landet, som var blevet bestemt, var Zarahemlas land og Overflødighedens land, ja til grænsen 
mellem Overflødighedens land og Ødelæggelsens land. 
 
3:24 Og der var mange tusinde mennesker, som kaldtes nephiter, der samledes i dette land.  Og 
Lachoneus lod dem samle sig i landet mod syd på grund af den store forbandelse, som hvilede over det 
nordlige land. 
 
3:25 Og de befæstede sig mod deres fjender, og de boede i eet land og i een stor skare, og de 
frygtede så meget for det, som Lachoneus havde talt, at de omvendte sig fra alle deres synder; og de 



opsendte deres bønner til Herren, deres Gud, at han ville befri dem, når deres fjender rykkede frem til 
kamp mod dem. 
 
3:26 Og de var meget bedrøvede for deres fjenders skyld.  Og Gidgiddoni lod dem lave alle slags 
krigsvåben og forstærkede dem med rustninger og med skjolde efter hans anvisning. 
 

Kapitel 4 
 
4:1 Mod slutningen af det attende år havde disse røverhære truffet forberedelse til krig, og de 
begyndte at gøre udfald fra højene og fra bjergene og ørkenen, fra deres befæstninger og hemmelige 
steder, og de begyndte at sætte sig i besiddelse af områderne, både det, der lå mod syd og det, der lå 
mod nord; og de begyndte at sætte sig i besiddelse af alle de områder, som nephiterne havde forladt, og 
de byer, som var blevet forladt. 
 
4:2 Men se, der fandtes hverken vilde dyr eller vildt i disse egne, som nephiterne havde forladt, og 
der fandtes intet vildt for røverne, undtagen i ørkenen. 
 
4:3 Og røverne kunne ikke leve andre steder end i ørkenen af mangel på føde; thi nephiterne havde 
efterladt deres land øde og havde samlet deres kvæg og hjorde og alle deres ejendele, og de var nu 
samlet i een flok. 
 
4:4 Derfor havde røverne ingen lejlighed til at plyndre og skaffe sig føde uden ved at gå til åben kamp 
mod nephiterne; men nephiterne var samlet i een flok og var meget talrige og havde forsynet sig med 
levnedsmidler samt med heste, kvæg og hjorde af alle slags, så de havde nok for et tidsrum af syv år, i 
løbet af hvilken tid de håbede at kunne udrydde røverne fra landet.  Og således gik det attende år. 
 
4:5 Og i det nittende år fandt Giddianhi det nødvendigt at gå til kamp mod nephiterne; thi der fandtes 
ingen måde, hvorpå de kunne ernære sig uden ved at røve, plyndre og myrde. 
 
4:6 Og de vovede ikke at sprede sig over landet for at avle korn af frygt for, at nephiterne skulle 
overfalde dem og slå dem ihjel; derfor gav Giddianhi sine hære befaling til, at de dette år skulle drage til 
kamp mod nephiterne. 
 
4:7 Og de kom for at udkæmpe et slag, og det var i den sjette måned; og se, stor og forfærdelig var 
den dag, da de kom op til kamp; og de var omgjordet efter røvernes vis, og de havde et lammeskind om 
lænderne, som var farvet med blod, og deres hoved var klippet, og de havde hjelme på; ja, stort og 
frygteligt var synet af Giddianhis hære på grund af deres rustning, og fordi de var farvet med blod. 
 
4:8 Og da nephiternes hære så, hvordan Giddianhis tropper så ud, kastede de sig ned på jorden og 
anråbte Herren, deres Gud, om at skåne dem og befri dem af deres fjenders hænder. 
 
4:9 Og da Giddianhis hære så dette, begyndte de at råbe af glæde med høj røst; thi de troede, at 
nephiterne var faldet om af frygt over deres hæres forfærdelige udseende. 
 
4:10 Men deri blev de skuffet, thi nephiterne frygtede ikke dem, men de frygtede deres Gud og anråbte 
ham om beskyttelse; og da Giddianhis hære styrtede sig over dem, var de beredt til at møde dem; ja, i 
Herrens styrke tog de imod dem. 
 
4:11 Og slaget begyndte i den sjette måned; og stort og forfærdeligt var dette slag, ja stor og 
forfærdelig var blodsudgydelsen, ja, der havde aldrig fundet så stor blodsudgydelse sted i hele Nephis 
folk, siden han forlod Jerusalem. 
 
4:12 Og til trods for de trusler og eder, som Giddianhi havde svoret, slog nephiterne dem, så de veg 
tilbage for dem. 
 



4:13 Og Gidgiddoni befalede, at hans hære skulle forfølge dem helt til grænserne af ørkenen og ikke 
skåne nogen, der faldt dem i hænderne på vejen; og således forfulgte de dem og dræbte dem, lige til 
grænsen af ørkenen, indtil Gidgiddonis befaling var blevet udført. 
 
4:14 Og Giddianhi, som havde stået tappert og kæmpet med mod, blev forfulgt, da han flygtede; og da 
han var udmattet af den megen kamp, blev han indhentet og dræbt.  Og således var røveren Giddianhis 
endeligt. 
 
4:15 Og de nephitiske hære vendte igen tilbage til deres sikkerhedssted.  Og det nittende år endte, og 
røverne kom ikke igen ud til kamp, og de kom heller ikke i det tyvende år. 
 
4:16 Og i det en og tyvende år kom de ikke ud til kamp, men de kom dog fra alle sider og belejrede 
Nephis folk rundt omkring; thi de antog, at dersom de kunne afskære Nephis folk fra deres lande og 
indeslutte dem på alle sider og afskære dem fra alle ydre forbindelser, at de da kunne tvinge dem til at 
overgive sig efter deres ønsker.  {21 e.K.} 
 
4:17 Og de havde nu valgt en anden anfører, som hed Zemnarihah; det var denne Zemnarihah, som 
havde foranlediget belejringen. 
 
4:18 Men det var en fordel for nephiterne; thi det var umuligt for røverne at fortsætte belejringen så 
længe, at den ville have haft nogen indflydelse på nephiterne på grund af de store forråd, som de havde 
opbevaret. 
 
4:19 Thi røvernes forråd var meget knappe; thi se, de havde ikke andet at leve af end kød, som de 
skaffede sig i ørkenen. 
 
4:20 Og vildtet i ørkenen blev sjældnere, så røverne var lige ved at omkomme af sult. 
 
4:21 Og nephiterne gjorde bestandig udfald ved dag og ved nat og angreb deres hære og dræbte dem 
i tusindvis og titusindvis. 
 
4:22 Og på grund af den store ødelæggelse, der kom over dem ved dag og ved nat, ønskede 
Zemnarihahs folk at afstå fra deres forehavende. 
 
4:23 Og Zemnarihah befalede sine folk, at de skulle ophæve belejringen og drage hen til de længst 
bortliggende dele af det nordlige land. 
 
4:24 Men Gidgiddoni, der var klar over deres plan og vidste, hvor svage de var på grund af mangel på 
levnedsmidler og på grund af den store blodsudgydelse, som havde fundet sted mellem dem, sendte sine 
hære ud ved nattetid for at afskære dem deres tilbagetog og blokere vejen for dem med sine hære. 
 
4:25 Og det gjorde de om natten og vandt på marchen et forspring for røverne.  Og da røverne den 
næste morgen tiltrådte marchen, blev de angrebet af nephiternes hære både forfra og bagfra. 
 
4:26 Og de røvere, som var i syd, blev også afskåret fra deres tilflugtssteder.  Og alt dette skete på 
Gidgiddonis befaling. 
 
4:27 Og mange tusinde overgav sig som fanger til nephiterne, medens resten blev dræbt. 
 
4:28 Og deres anfører Zemnarihah blev fanget og hængt i et træ, ja, i toppen, og han døde.  Og efter 
at de havde hængt ham, og døden var indtrådt, fældede de træet og råbte med høj røst og sagde: 
 
4:29 Herren bevare sit folk i retfærdighed og i hjertets hellighed, så de må kaste alle til jorden, som 
med magt og hemmelige forbindelser søger at dræbe dem, ligesom denne mand er blevet kastet til 
jorden. 
 



4:30 Og de frydede sig og råbte igen som med een stemme og sagde:  Måtte Abrahams, Isaks og 
Jakobs Gud beskytte dette folk i retfærdighed, så længe det påkalder dets Guds navn om beskyttelse. 
 
4:31 Og de brød alle ud i sang og pris som med een stemme, og priste deres Gud for det, han havde 
gjort for dem, idet han havde bevaret dem, så de ikke var faldet i hænderne på deres fjender. 
 
4:32 Ja, de råbte:  Hosianna til den allerhøjeste Gud.  Og de råbte:  Velsignet være Herren, den 
almægtige Guds navn, den allerhøjeste Gud. 
 
4:33 Og deres hjerter var fyldt med glæde, og de udgød mange tårer på grund af Guds store godhed, 
at han havde befriet dem af deres fjenders hænder; og de vidste, at det var på grund af deres 
omvendelse og ydmyghed, at de var blevet reddet for evig undergang. 
 

Kapitel 5 
 
5:1 Og nu var der ikke en levende sjæl blandt heled det nephitiske folk, der i mindste måde 
betvivlede de ord, som de hellige profeter havde talt; thi de vidste, at de afgjort ville blive opfyldt. 
 
5:2 Og de vidste, at Kristus nødvendigvis måtte være kommet på grund af de mange tegn, som de 
hellige profeter havde talt om.  Og på grund af de ting, som allerede var sket, vidste de, at alle ting måtte 
ske, som det var blevet sagt. 
 
5:3 Derfor aflagde de alle deres synder, deres vederstyggeligheder og deres horeri og tjente Gud 
med al flid dag og nat. 
 
5:4 Og da de havde taget alle røverne til fange, så ingen kunne flygte, der ikke var blevet dræbt, 
kastede de fangerne i fængsel og foranledigede, at Guds ord blev prædiket til dem; og alle, der ville 
omvende sig fra deres synder og indgå en pagt, at de ikke mere ville myrde, blev frigivet. 
 
5:5 Men de, der ikke indgik denne pagt, men som stadig nærede hemmelige mordtanker i hjertet, ja, 
alle, som udstødte trusler mod deres brødre, blev dømt og straffet efter loven. 
 
5:6 Og således gjorde de ende på alle de ugudelige, hemmelige og afskyelige komplotter, 
hvorigennem der var blevet begået så mange afskyeligheder og mord. 
 
5:7 Og således forløb det to og tyvende år og ligeledes det tre og tyvende, det fire og tyvende og det 
fem og tyvende år, og således var der forløbet fem og tyve år.  {21-26 e.K.} 
 
5:8 Og der var foregået mange ting, som i nogles øjne ville synes store og forunderlige, men de 
kunne ikke alle skrives i denne bog; ja, denne bog kan ikke rummer en hundrededel af det, der blev 
udført af så mange folk i løbet af fem og tyve år. 
 
5:9 Men se, der findes optegnelser, som indeholder alle dette folks gerninger; og Nephi havde givet 
en kortere, men sand beretning. 
 
5:10 Derfor har jeg skrevet min optegnelse om disse ting i overensstemmelse med Nephis optegnelse, 
der var indgraveret på de plader, som kaldtes Nephis plader. 
 
5:11 Og se, jeg nedskriver optegnelsen på plader, som jeg har lavet med mine egne hænder. 
 
5:12 Mit navn er Mormon, og jeg er blevet opkaldt efter landet Mormon, det land, hvori Alma oprettede 
kirken blandt folket; ja, den første menighed, der blev oprettet blandt dem efter deres overtrædelse. 
 
5:13 Se, jeg er discipel af Jesus Kristus, Guds Søn.  Jeg er blevet kaldet af ham for at forkynde ordet 
blandt hans folk, så de kunne have det evige liv. 
 



5:14 Og det er blevet nødvendigt, at jeg efter Guds vilje skulle gøre en optegnelse om de ting, der er 
blevet udført, så at deres bønner, som er gået på den anden side, og som var hellige, må opfyldes efter 
deres tro. 
 
5:15 Ja, en kort beretning om det, der er sket fra den tid, da Lehi forlod Jerusalem, ned til nærværende 
tid. 
 
5:16 Derfor skriver jeg min optegnelse efter de beretninger, der er givet af dem, der levede før mig, 
indtil begyndelsen af mine dage. 
 
5:17 Og så laver jeg en optegnelse af det, som jeg har set med mine egne øjne. 
 
5:18 Og jeg ved, at den optegnelse, jeg laver, er en rigtig og sandfærdig optegnelse; men alligevel er 
der mange ting, vi ikke kan skrive i vort eget sprog. 
 
5:19 Og nu holder jeg op med at tale om mig selv og går over til at give en beretning om de ting, der 
har været før mig. 
 
5:20 Jeg er Mormon og en virkelig efterkommer af Lehi.  Jeg har grund til at prise min Gud og min 
Frelser Jesus Kristus, fordi han førte vore fædre ud af Jerusalems land, (og ingen vidste noget om det 
med undtagelse af ham selv og dem, som han førte ud af landet), og fordi han har givet mig og mit folk så 
stor kundskab om vor sjæls frelse. 
 
5:21 Visselig har han velsignet Jakobs hus og været nådig mod Josefs afkom. 
 
5:22 Og så længe som Lehis børn har holdt hans bud, har han velsignet dem og givet dem fremgang i 
overensstemmelse med sit ord. 
 
5:23 Og han skal visselig igen bringe en levning af Josefs afkom til kundskab om Herren, deres Gud. 
 
5:24 Og så vist som Herren lever, vil han fra jordens fire hjørner indsamle alle de tilbageblevne af 
Jakobs afkom, som er spredt over hele jorden. 
 
5:25 Og ligesom han har gjort pagt med hele Jakobs hus, således skal den pagt, han har gjort med 
Jakobs hus blive fuldbyrdet i hans egen bestemte tid for igen at bringe hele Jakobs hus til kundskab om 
den pagt, han har gjort med dem. 
 
5:26 Og så skal de kende deres Forløser, som er Jesus Kristus, Guds Søn, og da skal de indsamles 
fra jordens fire hjørner til deres egne lande, hvorfra de er blevet spredt; ja, så vist som Herren lever, skal 
det ske således.  Amen. 
 

Kapitel 6 
 
6:1 Og nu skete det, at hele Nephis folk vendte tilbage til deres eget land i det seks og tyvende år, 
hver mand med sin familie, sine flokke og hjorde, sine heste og sit kvæg og alt, hvad der tilhørte ham.  
{26 e.K.} 
 
6:2 Og de havde ikke opbrugt alle deres levnedsmidler, og derfor tog de alt det med sig, som de ikke 
havde brugt, korn af enhver slags, deres guld, deres sølv og alle deres kostbarheder, og de vendte 
tilbage til deres egne lande og besiddelser, både i nord og i syd, både i det nordlige og sydlige land. 
 
6:3 Og de røvere som havde indgået overenskomst om at holde fred, og som ønskede at forblive 
lamaniter, gav de land i forhold til deres antal, så at de ved deres arbejde kunne få tilstrækkeligt til livets 
ophold; og således oprettede de fred i hele landet. 
 



6:4 Og de begyndte atter at gøre fremgang og at blive mægtige; og det seks og tyvende år gik, og 
der herskede udmærket orden i landet; og de havde lavet upartiske og retfærdige love. 
 
6:5 Og nu var der ikke noget i hele landet, der kunne hindre folket i at have stadig fremgang, hvis de 
ikke faldt i overtrædelse. 
 
6:6 Og det var Gidgiddoni og dommeren Lachoneus og dem, der var blevet udnævnt til anførere, der 
havde oprettet denne store fred i landet. 
 
6:7 Og mange byer blev bygget på ny, og mange gamle byer blev genopbygget. 
 
6:8 Og der blev lavet mange landeveje og anlagt mange veje, der førte fra by til by, fra land til land og 
fra sted til sted. 
 
6:9 Og således forløb det otte ogtyvende år, og folket havde uafbrudt fred. 
 
6:10 Men i det ni og tyvende år opstod der stridigheder blandt folket, og nogle blev opblæst af stolthed 
og praleri på grund af deres overordentlig store rigdomme, hvad der forårsagede store forfølgelser. 
 
6:11 Thi der fandtes mange købmænd i landet og ligeledes mange lovkyndige og mange 
embedsmænd. 
 
6:12 Og man begyndte at inddele folket i klasser efter deres rigdomme og mulighed for at tilegne sig 
kundskab og lærdom; ja, nogle var uvidende på grund af fattigdom, og andre tilegnede sig stor lærdom 
på grund af deres rigdom. 
 
6:13 Nogle var opblæst af hovmod, og andre var overmåde ydmyge; nogle gengældte spot med spot, 
medens andre led spot, forfølgelse og allehånde lidelser og ikke ville tage til genmæle, men var ydmyge 
og angergivne for Gud. 
 
6:14 Og således opstod der stor ulighed over hele landet, så kirken begyndte at gå sin opløsning 
imøde, så at kirken i det tredivte år var opløst over hele landet, undtagen blandt nogle få lamaniter, som 
var omvendt til den sande tro; og de ville ikke vige fra den, thi de var trofaste, standhaftige og urokkelige 
og villige til med al flid at holde Herrens bud. 
 
6:15 Og årsagen til denne syndighed og uretfærdighed blandt folket var, at Satan havde stor magt til at 
ægge folket til at begå alle former for synd, fylde dem med hovmod og friste dem til at søge efter magt og 
myndighed og verdens tomme ting. 
 
6:16 Og således forledte Satan folket til at begå alle slags synder; derfor frydede de sig kun over 
freden nogle få år. 
 
6:17 Og i begyndelsen af det tredivte år -- efter at folket i lang tid havde været prisgivet djævelens 
fristelser, som han ønskede at føre dem i og lede dem til at begå synd, som han ønskede det -- var de i 
begyndelsen af det tredivte år kommet i en skrækkelig ugudelig tilstand. 
 
6:18 De syndede ikke i uvidenhed, thi de vidste, hvad Guds vilje var angående dem, da den var blevet 
forkyndt for dem; de satte sig altså med vilje op mod Gud. 
 
6:19 Dette skete i Lachoneus's dage, Lachoneus's søn, thi Lachoneus beklædte sin faders embede og 
regerede over folket i dette år. 
 
6:20 Og mænd, der var inspireret og udsendt fra himlen, stod frem blandt folket i hele landet, og de 
prædikede frimodigt om folkets synder og uretfærdighed og aflagde vidnesbyrd for dem om den 
forløsning, som Herren ville bringe i stand for sit folk eller med andre ord om Kristi opstandelse; og de 
vidnede frimodigt om hans lidelse og død. 



 
6:21 Nu fandtes der mange af folket, som var meget vrede på dem, der vidnede om disse ting; og de, 
der blev vrede, var hovedsagelig de øverste dommere og dem, der havde været højpræster og 
lovkyndige; ja, alle de lovkyndige var vrede på dem, der vidnede om disse ting. 
 
6:22 Men ingen lovkyndig, dommer eller højpræst havde magt til at dømme nogen til døden, hvis 
dommen ikke var blevet underskrevet af landets regent. 
 
6:23 Og mange af dem, som frimodigt vidnede om det, der henhørte til Kristus, blev pågrebet og 
hemmeligt dræbt på foranledning af dommerne, så at landets regent ikke fik kendskab dertil førend efter 
deres død. 
 
6:24 Se, det var mod landets lov, at et menneske blev henrettet, når landets regent ikke havde givet 
fuldmagt dertil. 
 
6:25 Derfor blev der bragt en klage op til Zarahemlas land, til regenten, over disse dommere, der imod 
loven havde dømt Herrens profeter til døden. 
 
6:26 Og det skete, at de blev pågrebet og stillet for dommeren for at blive dømt i overensstemmelse 
med loven for den forbrydelse, de havde begået, ja, i overensstemmelse med loven, som var blevet givet 
af folket. 
 
6:27 Men se, disse dommere havde mange venner og slægtninge; og de øvrige, ja, næsten alle de 
lovkyndige og højpræsterne samlede sig og forenede sig med slægtninge af disse dommere, som skulle 
tages i forhør efter loven. 
 
6:28 Og de indgik en pagt med hinanden, ja den samme pagt, som kom fra de gamle, og som blev 
givet og anvendt af djævelen til at forene dem mod al retfærdighed. 
 
6:29 Derfor forenede de sig mod Herrens folk og indgik en pagt om at ødelægge dem og udfri dem, 
som var skyldige i mord, af retfærdighedens dom, som skulle vederfares dem ifølge loven. 
 
6:30 Og de trodsede landets lov og ret, og de indgik en pagt med hinanden om at de ville myrde 
regenten og indsætte en konge over landet, så at landet ikke mere skulle være frit, men skulle være 
underkastet konger. 
 

Kapitel 7 
 
7:1 Se, jeg vil vise jer, at de ikke indsatte nogen konge over landet, men i det samme år, ja i det 
tredivte år myrdede de landets overdommer i dommerstolen. 
 
7:2 Og folket spaltede sig, den ene mod den anden, og de opløste sig i stammer, hver mand med sin 
familie, slægt og venner; og således styrtede de regeringen i landet. 
 
7:3 Og hver stammer valgte sig en høvding eller anfører; og således opstod der stammer og anførere 
for stammer. 
 
7:4 Men se, der var ingen mand blandt dem, der ikke havde en stor familie og mange slægtninge og 
venner; derfor blev stammerne meget store. 
 
7:5 Alt dette skete, og de førte endnu ikke krig mod hinanden; og alt dette onde var kommet over 
folket, fordi de havde hengivet sig til Satans magt. 
 
7:6 Og regeringsforordningerne blev tilsidesat på grund af det hemmelige forbund, der bestod blandt 
dem, som var venner og slægtninge af dem, som havde myrdet profeterne. 
 



7:7 Og de forårsagede stor strid i landet, så at endog den mere retskafne del af befolkningen næsten 
var blevet ugudelig; ja, der fandtes kun få retskafne mennesker blandt dem. 
 
7:8 Og således var der ikke engang gået seks år, førend størstedelen af befolkningen havde vendt 
sig fra retfærdighed, som hunden til det, den havde kastet op eller som svinet, der vælter sig i sølen. 
 
7:9 Og dette hemmelige forbund, som havde bragt så stor ugudelighed over folket; forenede sig og 
stillede en mand i spidsen, som de kaldte Jakob. 
 
7:10 Og de kaldte ham konge; derfor blev han konge over denne ugudelige bande; og han var en af 
de første, der havde hævet sin stemme mod profeterne, som havde vidnet om Jesus. 
 
7:11 Men de var ikke så talrige som folkets stammer, som havde forenet sig, med undtagelse af, at 
deres anførere udstedte love for hver sin stamme; men trods det var de fjender; og til trods for, at de ikke 
var et retfærdigt folk, var de i hjertet forenet mod dem, som havde indgået pagt om at styrte regeringen. 
 
7:12 Da nu Jakob, kongen over banden, så at hans fjender var talrigere end de, beordrede han sit folk 
til at flygte ind i den nordligste del af landet og dér oprette et rige, indtil overløbere havde sluttet sig til 
dem (thi han smigrede dem med, at der ville komme mange overløbere), og de blev stærke nok til at 
kæmpe mod folkets stammer; og det gjorde de. 
 
7:13 Og de marcherede så hurtigt, at de ikke kunne opholdes, førend de var kommet så langt bort, at 
folket ikke kunne indhente dem.  Således endte det tredivte år, og således var stillingen blandt Nephis 
folk. 
 
7:14 Og i det en og tredivte år var de inddelt i stammer, hver mand med sin familie, sine slægtninge og 
venner; men de havde sluttet aftale om, at de ikke ville føre krig mod hinanden; men de var ikke enige 
med hensyn til love og regeringsformen, fordi disse ting var fastsat efter deres øverstes og anføreres vilje.  
Men de indførte meget strenge love om, at den ene stamme ikke skulle træde den andens rettigheder for 
nær, så de havde nogenlunde fred i landet; men alligevel var deres hjerter bortvendt fra Herren, deres 
Gud, og de stenede profeterne og stødte dem bort fra sig. 
 
7:15 Og eftersom Nephi havde haft englebesøg og hørt Herrens stemme og med egne øjne set engle, 
og der var blevet givet ham magt, så han kunne få kendskab til Kristi virksomhed, og han var også 
øjenvidne til deres hurtige tilbagevenden fra retfærdighed til synd og ugudelighed, 
 
7:16 ja eftersom han var bedrøvet over deres hårdnakkethed og deres sinds blindhed, gik han ud 
iblandt dem samme år og begyndte frimodigt at forkynde omvendelse og syndernes forladelse gennem 
tro på den Herre Jesus Kristus. 
 
7:17 Og han lærte dem mange ting, som ikke alle kan nedskrives, og en del deraf ville ikke være 
tilstrækkelig, hvorfor de ikke er skrevet i denne bog.  Og Nephi virkede med kraft og stor myndighed. 
 
7:18 Og de blev vrede på ham, fordi han havde større magt, end de havde, thi det var umuligt at tvivle 
på hans ord, thi så stor var hans tro på den Herre Jesus Kristus, at engle dagligt betjente ham. 
 
7:19 Og i Jesu navn uddrev han djævle og urene ånder, og han oprejste endog sin broder fra de døde, 
efter at denne var blevet stenet og dræbt af folket. 
 
7:20 Og folket så det og vidnede derom, og de var vrede på ham på grund af hans magt, og han 
udførte også mange flere mirakler i Jesu Kristi navn for folkets øjne. 
 
7:21 Og det en og tredivte år gik, og der var kun få, der blev omvendt til Herren; men alle, der var 
omvendt, tilkendegav i sandhed for deres medmennesker, at de havde fået del i den kraft og 
guddommelige ånd, som boede i Jesus Kristus, på hvem de troede. 
 



7:22 Og alle, af hvem der var blevet uddrevet djævle, og som blev helbredet for deres sygdomme og 
skrøbeligheder, vidnede i sandhed for folket, at Guds ånd havde indvirket på dem, og at de var blevet 
helbredet; og de viste endog tegn og udførte nogle undergerninger blandt folket. 
 
7:23 Således gik også det to og tredivte år, og Nephi prædikede for folket i begyndelsen af det tre og 
tredivte år; og han prædikede omvendelse og syndernes forladelse. 
 
7:24 Nu vil jeg minde jer om, at der var ingen af dem, der var bragt til omvendelse, som ikke blev døbt 
med vand. 
 
7:25 Derfor ordinerede Nephi mænd til dette embede, så at alle, der kom til dem, kunne døbes i 
vandet til bevis og vidnesbyrd for Gud og folket, at de angrede og havde fået forladelse for deres synder. 
 
7:26 Og mange blev i begyndelsen af dette år døbt med omvendelsens dåb, og således hengik 
størstedelen af året. 
 

Kapitel 8 
 
8:1 Følgende skete efter vore optegnelser, og vi ved, at disse er sandfærdige, thi se, en retfærdig 
mand førte optegnelsen thi han udførte i sandhed mange mirakler i Jesu navn, og ingen kunne udføre 
nogen undergerning i Jesu navn, medmindre han var fuldstændig renset for alle sine synder. 
 
8:2 Og når denne mand ikke har begået nogen fejl i vor tidsregning, så var det tre og tredivte år gået. 
 
8:3 Og folket begyndte nu for alvor at se hen til det tegn, som var blevet givet af profeten Samuel, 
lamaniten, nemlig den tid, da der skulle blive mørke i landet i tre dage. 
 
8:4 Og der opstod megen tvivl og kiv blandt menneskene, til trods for at der var blevet givet så 
mange tegn. 
 
8:5 Og i det fire og tredivte år på den fjerde dag i den første måned rejste der sig en vældig storm, en 
sådan, som man aldrig før havde set magen til i hele landet. 
 
8:6 Og der rasede også et voldsomt og forfærdeligt uvejr; og der var en forfærdelig torden, som 
rystede hele jorden, som om den skulle revne i mange stykker. 
 
8:7 Og man så overalt skarpe lyn, som man aldrig før havde set i landet. 
 
8:8 Og byen Zarahemla kom i brand. 
 
8:9 Og byen Moroni sank i havets dyb, og dens indbyggere druknede. 
 
8:10 Og jorden hævede sig over byen Moronihah, så at der blev et stort bjerg i stedet for byen. 
 
8:11 Og iden sydlige del af landet fandt der en stor og forfærdelig ødelæggelse sted. 
 
8:12 Men se, ødelæggelsen var endnu større og forfærdeligere i den nordlige del af landet; thi se, hele 
landets overflade blev forandret som følge af uvejret og hvirvelvindene, tordenen og lynilden og de 
forfærdelige jordskælv i hele landet. 
 
8:13 Og landevejene blev brudt op, og de jævne veje ødelagdes og mange jævne steder blev ujævne. 
 
8:14 Og mange store og betydende byer sank i jorden, mange brændte medens andre rystedes, så 
bygningerne faldt sammen, og indbyggerne omkom, og stederne blev ladt øde. 
 
8:15 Men nogle byer blev stående; men selv i disse var skaden meget stor, og mange omkom. 



 
8:16 Nogle blev ført bort af hvirvelvinden, og ingen ved, hvad der blev af dem, man ved kun, at de blev 
ført bort. 
 
8:17 Og således blev hele jordens overflade forandret som følge af uvejret, tordenen, lynene og 
jordskælvene. 
 
8:18 Og se, klipperne revnede, og de blev opbrudt overalt i landet, så at de lå spredt som i knuste 
stykker og blokke og revner. 
 
8:19 Og da tordenen og lynilden og stormen og uvejret og jordskælvene hørte op -- thi se, det varede 
omtrent tre timer; men nogle sagde, at det havde varet længere, men alle disse store og forfærdelige ting 
skete i omtrent tre timer -- se, da indhylledes hele landet i mørke. 
 
8:20 Og det skete, at der lå et tæt mørke over hele landet, så at indbyggerne, der ikke var omkommet, 
kunne føle tågen, som forårsagede mørket. 
 
8:21 Og på grund af mørket kunne man ikke tænde lys, hverken kærter eller fakler, og de kunne heller 
ikke tænde ild med det fine og meget tørre træ, så at der overhovedet ikke fandtes lys. 
 
8:22 Og man så hverken lys, ild eller glimt, man så hverken solen eller månen eller stjernerne, thi så 
tæt var den mørke tåge, som hvilede over landet. 
 
8:23 Og i tre dage kunne man intet lys se; og der var til stadighed megen gråd, klage og jammer 
blandt hele folket; ja, stor var menneskenes jammer som følge af mørket og den store ødelæggelse, der 
var kommet over dem. 
 
8:24 Og på et sted hørte man dem råbe og sige:  'O, gid vi dog havde omvendt os før denne store og 
forfærdelige dag, da ville vore brødre være blevet skånet, og de ville ikke være blevet indebrændt i den 
store by Zarahemla. 
 
8:25 Og på et andet sted hørte man dem klage og sige:  O, gid vi dog havde omvendt os før denne 
store og forfærdelige dag, og gid vi ikke havde dræbt og stenet profeterne og kastet dem ud, da ville vore 
mødre og skønne døtre og vore børn være blevet skånet og ikke være blevet begravet i den store by 
Moronihah.  Og således var folkets klageråb gennemtrængende og forfærdelige. 
 

Kapitel 9 
 
9:1 Og det skete, at en røst hørtes blandt alle jordens indbyggere over hele landet, som råbte: 
 
9:2 Ve, ve, ve dette folk!  Ve over hele jordens indbyggere, dersom de ikke omvender sig; thi 
djævelen ler, og hans engle fryder sig over mit folks dejlige sønner og døtre, som er blevet slået ihjel; og 
de er faldet på grund af deres uretfærdighed og deres synder. 
 
9:3 Se, den store by Zarahemla har jeg opbrændt med ild sammen med dens indbyggere. 
 
9:4 Og se, den store by Moroni har jeg ladet synke i havets dyb, og dens indbyggere er druknet. 
 
9:5 Og se, den store by Moronihah og dens indbyggere har jeg dækket med jord for at skjule deres 
misgerninger og vederstyggeligheder for mit åsyn, så at profeternes og de helliges blod ikke mere skal 
komme op for mig imod dem. 
 
9:6 Og se, byen Gilgal har jeg ladet synke i jorden og dens indbyggere begrave i jordens dyb. 
 
9:7 Ja, ligeledes byen Onihah med dens indbyggere og byen Mocum og dens indbyggere og byen 
Jerusalem og dens indbyggere; og se, jeg har ladet vandet komme op i deres sted for at skjule deres 



ugudelighed og vederstyggeligheder for mit åsyn, så at profeterne og de helliges blod ikke mere skal 
komme op for mig imod dem. 
 
9:8 Og se, byen Gadiandi og byen Gadiomah og byen Jakob og byen Gimgimno har jeg alle ladet 
synke og skabt høje og dale i deres sted, og deres indbyggere har jeg ladet begrave i jordens dyb for at 
skjule deres ugudelighed og vederstyggeligheder for mit åsyn, så at profeternes og de helliges blod ikke 
mere skal komme op for mig imod dem. 
 
9:9 Og se, den store by Jacobugath, som beboedes af kong Jakobs folk, har jeg ladet opbrænde 
med ild på grund af deres synder og ugudelighed, som overgik al anden ugudelighed på hele jorden, og 
på grund af deres hemmelige mord og forbund; thi det var dem, der ødelagde mit folks fred og landets 
regering; derfor lod jeg dem brænde for at bortrydde dem for mit åsyn, så at profeterne og de helliges 
blod iikke mere skulle komme op for mig imod dem. 
 
9:10 Og se, byen Laman og byen Joseh og byen Gad og byen Kishkumen har jeg ladet opbrænde 
med ild sammen med deres indbyggere på grund af deres ugudelighed, idet de har kastet profeterne ud 
og stenet dem, som jeg sendte for at foreholde dem deres synder og vederstyggeligheder. 
 
9:11 Og eftersom de kastede alle ud, så at der ikke fandtes nogle retfærdige mellem dem, sendte jeg 
ild ned og ødelagde dem, så at deres ugudelighed og vederstyggeligheder måtte blive skjult for mit åsyn, 
så at profeternes og de helliges blod, som jeg sendte ned blandt dem, ikke skulle råbe til mig fra jorden 
mod dem. 
 
9:12 Og jeg har ladet mange store ødelæggelser komme over dette land og over dette folk for deres 
ugudeligheds og vederstyggeligheders skyld. 
 
9:13 O, alle I, som er blevet skånet, fordi I var retfærdigere end de, vil I nu ikke vende tilbage til mig og 
angre jeres synder og blive omvendt, så at jeg kan helbrede jer? 
 
9:14 Ja, sandelig siger jeg jer, hvis I vil komme til mig, skal I have evigt liv.  Se, min barmhjertigheds 
arm er udrakt imod jer, og hver den, der vil komme, ham vil jeg modtage; og velsignet er de, der kommer 
til mig. 
 
9:15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn.  Jeg skabte himlene og jorden og alt, hvad der er i dem.  Jeg 
var hos Faderen fra begyndelsen.  Jeg er i Faderen, og Faderen er i mig, og i mig har Faderen herliggjort 
sit navn. 
 
9:16 Jeg kom til mine egne, men mine egne tog ikke imod mig.  Og skrifterne angående mit komme er 
opfyldt. 
 
9:17 Og alle, der har taget imod mig, har jeg givet magt til at blive Guds sønner, og således vil jeg 
gøre med alle, der tror på mit navn; thi se, ved mig kommer forløsning, og i mig er Moseloven opfyldt. 
 
9:18 Jeg er verdens lys og liv.  Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. 
 
9:19 Og I skal ikke mere ofre til mig ved blodsudgydelse; ja, jeres ofre og jeres brændofre skal høre 
op; thi jeg vil ikke antage nogen af jeres ofre og brændofre. 
 
9:20 Som offer skal I bringe mig et sønderknust hjerte og en angergiven ånd.  Og den, der kommer til 
mig med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, vil jeg døbe med ild og med den Helligånd, ligesom 
lamaniterne blev døbt med ild og med den Helligånd på grund af deres tro på mig, da de blev døbt, men 
de vidste det ikke. 
 
9:21 Se, jeg er kommet til verden for at genløse verden, for at frelse verden fra synd. 
 



9:22 Den, der derfor omvender sig og kommer til mig som et lille barn, ham vil jeg modtage; thi af 
sådanne består Guds rige.  Se, for sådanne har jeg nedlagt mit liv og har taget det op igen; omvend jer 
derfor og kom til mig, I jordens ender, og bliv frelst. 
 

Kapitel 10 
 
10:1 Og det skete, at hele landets befolkning hørte disse ord og vidnede derom.  Og efter disse ord 
herskede der stilhed i landet i mange timer. 
 
10:2 Thi så stor var folkets forbavselse, at de holdt op med at jamre og klage over tabet af deres slægt 
og venner, som var omkommet; derfor herskede der stilhed i hele landet i mange timer. 
 
10:3 Og der kom atter en røst til folket, og hele folket hørte den og var vidne til, at den sagde: 
 
10:4 O, I indbyggere i disse store byer, som er faldet, I, som er af Jakobs slægt, ja, af Israels hus, hvor 
ofte har jeg ikke samlet jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og plejet jer. 
 
10:5 Og atter, hvor ofte ville jeg ikke have samlet jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine 
vinger; o, I folk af Israels hus, som er faldet, ja, I folk af Israels hus, I, som bor i Jerusalem, og I, som er 
faldet; ja, hvor ofte ville jeg ikke have samlet jer, som en høne samler sine kyllinger, men I ville ikke. 
 
10:6 O, I af Israels hus, som jeg har skånet, hvor ofter vil jeg ikke samle jer, som en høne samler sine 
kyllinger under sine vinger, dersom I vil omvende jer og komme tilbage til mig med hjertets fulde forsæt. 
 
10:7 Men om ikke, o Israels hus, så skal jeres bopladser blive øde, til den tid kommer, da pagten med 
jeres fædre vil blive opfyldt. 
 
10:8 Efter at folket havde hørt disse ord, se, da begyndte de atter at græde og jamre over tabet af 
deres slægt og venner. 
 
10:9 Og på denne måde gik der tre dage.  Og det var morgen, og mørket, som havde hvilet over 
landet, spredtes, og jorden holdt op med at ryste, og klipperne revnede ikke mere, og den frygtelige 
stønnen hørte op, og den voldsomme larm forstummede. 
 
10:10 Og jorden hang atter sammen, så den stod fast, og jammeren, gråden og de menneskers klage, 
som var blevet skånet, og som levede endnu, hørte op; og deres sorg forvandledes til glæde og deres 
klage til lov og taksigelse til den Herre Jesus Kristus, deres Forløser. 
 
10:11 Og så vidt var skrifterne opfyldt, som profeterne havde talt. 
 
10:12 Og det var den retfærdigere del af befolkningen, som var blevet reddet, og det var dem, der tog 
imod profeterne og ikke stenede dem; og det var dem, som ikke havde udgydt de helliges blod, der blev 
skånet. 
 
10:13 Og de blev skånet og blev ikke sænket ned og begravet i jorden, og de druknede ikke i havets 
dyb, og de brændtes ikke ved ild; og der faldt heller ikke noget på dem, som knuste dem til døde, og de 
blev ikke bortført af hvirvelvinden, og de overvældedes heller ikke af tågen, der forårsagede røg og 
mørke. 
 
10:14 Og må nu den, der læser, forstå; den, som har skrifterne, lad ham ransage dem og se og 
betragte, om ikke al denne død og ødelæggelse ved ild og ved røg og ved uvejr og ved hvirvelvinde og 
ved, at jorden åbnede sig for at opsluge dem, ikke er sket for at opfylde mange af de hellige profeters 
profetier. 
 
10:15 Se, jeg siger jer, at mange har vidnet om, at disse ting ville finde sted ved Kristi komme, og de 
blev slået ihjel, fordi de vidnede om disse ting. 



 
10:16 Ja, profeten Zenos vidnede om dette, og Zenock talte ligeledes om disse ting, og de vidnede i 
særdeleshed om os, som er en levning af deres slægt. 
 
10:17 Se, vor fader Jakob vidnede ligeledes om en levning af Josefs slægt.  Og se, er vi ikke en slægt 
af Josefs slægt?  Og står ikke dette, som vidner om os, skrevet på bronzetavlerne som vor fader Lehi tog 
med sig fra Jerusalem? 
 
10:18 Og nu vil jeg vise, at det nephitiske folk, som var blevet skånet, og ligeledes de, der blev kaldt 
lamaniter og var blevet skånet, i slutningen af det fire og tredivte år nød store gunstbevisninger, og at 
store velsignelser blev udgydt over dem, så at Kristus snart efter sin himmelfart åbenbarede sig for dem, 
 
10:19 idet han viste dem sit legeme og betjente dem; og der skal senere gives en redegørelse om hans 
virksomhed.  Derfor slutter jeg mine ord for denne gang. 
 
Jesus Kristus viste sig for Nephis folk, medens mængden var forsamlet i Overflødighedens land, og 
belærte dem; og på denne måde åbenbarede han sig for dem.  Omfattende kapitlerne 11--26 inklusive. 
 

Kapitel 11 
 
11:1 Og nu begav det sig, at en stor mængde af Nephis folk var forsamlet rundt omkring templet, som 
lå i Overflødighedens land; og de var forbavsede og undrede sig indbyrdes og viste hinanden den store 
og forunderlige forandring, der var sket. 
 
11:2 Og de talte også med hinanden om denne Jesus Kristus, om hvem tegnet var blevet givet for at 
forkynde hans død. 
 
11:3 Og medens de således talte sammen, hørte de en røst, som om den kom fra himlen; og de så sig 
omkring, thi de forstod ikke røsten, som de hørte, og det var ikke en barsk stemme og heller ikke en høj 
stemme; men selv om det var en stille, sagte røst, så gennemtrængte den dem, som hørte den, til det 
inderste, så at der ikke fandtes nogen del af deres legeme, som den ikke fik til at skælve; ja, den 
gennemtrængte dem i selve sjælens inderste og gjorde, at deres hjerter brændte. 
 
11:4 Og de hørte atter røsten, men forstod den ikke. 
 
11:5 Og for tredie gang hørte de røsten og åbnede ørerne for at høre, og deres øjne var rettet mod det 
sted, hvorfra lyden kom, og de så bestandig op mod himlen, hvorfra lyden kom. 
 
11:6 Og se, tredie gang forstod de røsten, som de hørte, og den sagde til dem: 
 
11:7 Se, min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mit navn, hør ham. 
 
11:8 Og da de forstod, rettede de igen blikket op mod himlen, og se, de så et menneske stige ned fra 
himlen, og han var klædt i en hvid kjortel; og han kom ned og stod iblandt dem; og hele mængden rettede 
deres øjne mod ham, og de vovede ikke at åbne munden, ikke engang den ene til den anden, og de 
vidste ikke, hvad det betød, thi de troede, at det var en engel, som havde åbenbaret sig for dem. 
 
11:9 Og det skete, at han strakte hånden ud og talte til folket og sagde: 
 
11:10 Se, jeg er Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden. 
 
11:11 Og se, jeg er verdens lys og liv, og jeg har drukket af den bitre kalk, som Faderen har givet mig, 
og jeg har herliggjort Faderen ved at påtage mig verdens synder, hvori jeg har underkastet mig Faderens 
vilje i alt fra begyndelsen. 
 



11:12 Og da Jesus havde talt disse ord, faldt hele mængden ned på jorden; thi de kom i hu, at det var 
blevet forudsagt iblandt dem, at Kristus skulle vise sig for dem efter sin himmelfart. 
 
11:13 Og Herren talte til dem og sagde: 
 
11:14 Stå op og kom hen til mig, så I kan stikke jeres hænder i min side og føle naglegabene i mine 
hænder og i mine fødder, så at I kan vide, at jeg er Israels Gud og hele jordens Gud, som har lidt døden 
for verdens synder. 
 
11:15 Og mængden trådte frem og stak hænderne i hans side og følte arrene efter naglerne i hans 
hænder og i hans fødder; og dette gjorde de, den ene efter den anden, indtil de alle var gået frem, og de 
så med deres egne øjne og følte med deres egne hænder, og nu vidste de med sikkerhed og bar 
vidnesbyrd derom, at det var ham, om hvem profeterne havde skrevet, at han skulle komme. 
 
11:16 Og da alle var kommet frem og selv havde set det, råbte de alle som med een stemme og sagde: 
 
11:17 Hosianna!  Velsignet være den allerhøjeste Guds navn!  Og de faldt ned for Jesu fødder og tilbad 
ham. 
 
11:18 Og det skete, at han talte til Nephi (thi Nephi var iblandt mængden), og han bød ham komme 
frem. 
 
11:19 Og Nephi rejste sig og kom frem, og han bøjede sig for Herren og kyssede hans fødder. 
 
11:20 Og Herren bød ham rejse sig op.  Og han rejste sig op og stod for ham. 
 
11:21 Og Herren sagde til ham:  Jeg giver dig fuldmagt til at døbe dette folk, når jeg igen er opfaren til 
himlen. 
 
11:22 Og Herren kaldte andre og sagde det samme til dem; og han gav dem fuldmagt til at døbe.  Og 
han sagde til dem:  På denne måde skal I døbe, og der skal ikke være nogen uenighed blandt jer. 
 
11:23 Sandelig siger jeg jer, at alle, der omvender sig fra deres synder som følge af jeres ord og ønsker 
at blive døbt i mit navn, skal I døbe på denne måde.  Se, I skal gå ned og stå i vandet, og i mit navn skal I 
døbe dem. 
 
11:24 Og se, det er de ord, I skal sige, efter at I har kaldt dem ved navn: 
 
11:25 Med fuldmagt fra Jesus Kristus døber jeg dig i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn.  
Amen. 
 
11:26 Og så skal I nedsænke dem i vandet og igen komme op af vandet. 
 
11:27 Og på denne måde skal I døbe i mit navn; thi se, sandelig siger jeg jer, at Faderen, Sønnen og 
den Helligånd er eet; jeg er i Faderen, og Faderen er i mig, og Faderen og jeg er eet. 
 
11:28 Og som jeg har befalet jer, således skal I døbe.  Og der skal ikke være nogen strid iblandt jer, 
som der hidtil har været; og der skal heller ikke være ordstrid blandt jer angående mine læresætninger, 
som der hidtil har været. 
 
11:29 Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, der har en trættekær ånd, er ikke af mig, men af 
djævelen, som er faderen til splid og uenighed, som opægger menneskenes hjerter til at trættes i vrede 
med hinanden. 
 
11:30 Se, det er ikke min lære at opægge menneskenes hjerter til vrede mod hinanden, men det er min 
lære, at sådanne ting må afskaffes. 



 
11:31 Se, sandelig siger jeg jer, jeg vil forkynde jer min lære. 
 
11:32 Og dette er min lære, og det er den lære, min Fader har givet mig; og jeg vidner om Faderen, og 
Faderen vidner om mig, og den Helligånd vidner om Faderen og mig; og jeg vidner, at Faderen befaler 
alle mennesker overalt til at omvende sig og tro på mig. 
 
11:33 Og den, der tror på mig og bliver døbt, skal blive salig; og det er dem, der skal arve Guds rige. 
 
11:34 Og den, der ikke tror på mig og ikke bliver døbt, skal blive fordømt. 
 
11:35 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette er min lære, og jeg vidner derom gennem Faderen, og 
den, der tror på mig, tror også på Faderen, og for ham vil Faderen vidne om mig; thi han vil besøge ham 
med ild og med den Helligånd. 
 
11:36 Og således vil Faderen vidne om mig, og den Helligånd vil vidne for ham om Faderen og mig; thi 
Faderen og jeg og den Helligånd er eet. 
 
11:37 Og atter siger jeg jer, I må omvende jer og blive som et lille barn og blive døbt i mit navn, ellers 
kan I på ingen måde modtage disse ting. 
 
11:38 Og atter siger jeg jer:  I må omvende jer og blive døbt i mit navn samt blive som et lille barn, ellers 
kan I ingenlunde arve Guds rige. 
 
11:39 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette er min lære, og alle, som bygger på den, bygger på min 
klippe, og helvedes porte skal ikke få overhånd over dem. 
 
11:40 Og den, der forkynder mere eller mindre end dette og udgiver det for min lære, han kommer fra 
det onde og er ikke bygget på min klippe; men han bygger på en grundvold af sand, og helvedes porte 
står åbne for at modtage sådanne, når oversvømmelserne kommer og vindene slår imod dem. 
 
11:41 Gå derfor ud til dette folk og forkynd de ord, som jeg har talt, til jordens ender. 
 

Kapitel 12 
(Sammenlign Matthæus 5) 

 
12:1 Og det skete, efter at Jesus havde talt disse ord til Nephi og til dem, som var kaldet (og antallet 
på dem, som var blevet kaldet og havde fået magt og myndighed at døbe, var tolv), se, da rakte han 
hånden ud til mængden og råbte og sagde:  Salige er I, om I giver agt på disse de tolvs ord, som jeg har 
udvalgt af jer til at virke blandt jer og være jeres tjenere; og dem har jeg givet fuldmagt til at døbe jer med 
vand, se, da vil jeg døbe jer med ild og den Helligånd; derfor er I salige, dersom I tror på mig og bliver 
døbt, efter at I har set mig og ved, at jeg er til. 
 
12:2 Og atter, saligere er de, som tror på jeres ord, fordi I vil bevidne, at I har set mig, og at I ved, at 
jeg er til.  Ja, salige er de, som vil tro på jeres ord og stige ned i ydmyghedens dyb og blive døbt, thi de 
skal blive gennemtrængt af ild og den Helligånd og få syndernes forladelse. 
 
12:3 Ja, salige er de fattige i ånden, som kommer til mig, thi himmeriges rige er deres. 
 
12:4 Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes. 
 
12:5 Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden. 
 
12:6 Og salige er alle de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal fyldes med den 
Helligånd. 
 



12:7 Salige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed. 
 
12:8 Og salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud. 
 
12:9 Salige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn. 
 
12:10 Og salige er de, som lider forfølgelse for mit navns skyld, thi himmeriges rige er deres. 
 
12:11 Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer allehånde ondt på for min skyld. 
 
12:12 Glæd og fryd jer, thi jeres løn skal være stor i himlen; thi således har de forfulgt profeterne, som 
var før jer. 
 
12:13 Sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg har kaldet jer til at være jordens salt; men om saltet mister sin 
kraft, hvormed skal jorden da saltes?  Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af 
menneskene. 
 
12:14 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  Jeg har kaldet jer til at være et lys for dette folk.  En by, som 
ligger på et bjerg, kan ikke skjules. 
 
12:15 Se, tænder man et lys og sætter det under en skæppe?  Nej, på en lysestage; så skinner det for 
alle, der er i huset. 
 
12:16 Lad derfor jeres lys skinne således for dette folk, at de må se jeres gode gerninger og prise jeres 
Fader, som er i himlen. 
 
12:17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne.  Jeg er ikke kommet for at 
nedbryde, men for at fuldkomme. 
 
12:18 Thi sandelig siger jeg jer, ikke det mindste bogstav eller den mindste tøddel er forgået af loven, 
men i mig er det altsammen fuldkommet. 
 
12:19 Og se, jeg har givet jer loven og min Faders bud, for at I skal tro på mig og omvende jer fra jeres 
synder og komme til mig med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd.  Se, I har budene, og loven er 
fuldkommet. 
 
12:20 Kom derfor til mig og bliv frelst; thi sandelig siger jeg jer, at om I ikke holder mine bud, som jeg nu 
har givet jer, skal I ingenlunde komme ind i himmeriges rige. 
 
12:21 I har hørt, at det er sagt af de gamle, og det er også skrevet for jet, at du ikke må slå ihjel, men 
den, som slår ihjel, skal være skyldig for Guds dom. 
 
12:22 Men jeg siger jer, at hver den, som er vred på sin broder, skal være skyldig for hans dom.  Og 
den, som siger til sin broder:  Raka!  skal være skyldig for rådet; og den, som siger:  Du dåre!  skal være 
skyldig til helvedes ild. 
 
12:23 Derfor, når du kommer til mig eller ønsker at komme til mig, og du kommer ihu, at din broder har 
noget imod dig -- 
 
12:24 da gå først hen til din broder og forlig dig med ham, og kom så til mig med hjertets fulde 
oprigtighed, og jeg vil tage imod dig. 
 
12:25 Kom snarlig overens med din modpart, medens du er med ham på vejen, så han ikke til nogen tid 
kan pågribe dig, og du blive kastet i fængsel. 
 



12:26 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Du skal ingenlunde slippe ud derfra, førend du får betalt den 
sidste øre.  Men kan du, når du er i fængsel, betale en eneste øre?  Sandelig, sandelig siger jeg dig, nej. 
 
12:27 Se, der er skrevet af de gamle:  Du må ikke bedrive hor. 
 
12:28 Men jeg siger jer, at hver den, som ser på en kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet 
hor i sit hjerte. 
 
12:29 Se, jeg giver jer den befaling, at I ikke må lade noget sådant få plads i jeres hjerte. 
 
12:30 Thi det er bedre, at I nægter jer alt dette og tager jeres kors op, end at I bliver kastet i helvede. 
 
12:31 Der står skrevet:  Den, som skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. 
 
12:32 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, 
han bliver årsag til, at hun bedriver hor, og den, som tager en fraskilt kvinde til ægte, bedriver hor. 
 
12:33 Og der står atter skrevet:  Du må ikke gøre nogen falsk ed, men du skal holde,hvad du har svoret 
Herren. 
 
12:34 Men sandelig,sandelig siger jeg jer, at I må aldeles ikke sværge, hverken ved himlen, thi den er 
Guds trone, 
 
12:35 eller ved jorden, thi den er hans fodskammel. 
 
12:36 Du må heller ikke sværge ved dit hoved, thi du kan ikke gøre et eneste hår sort eller hvidt. 
 
12:37 Men jeres tale skal være ja, ja!  nej, nej!  hvad der er ud over dette, er af det onde. 
 
12:38 Og se, der står skrevet:  Øje for øje og tand for tand. 
 
12:39 Men jeg siger jer, at I ikke skal sætte jer imod det onde, men dersom nogen slår dig på den højre 
kind, vend ham da også den anden til. 
 
12:40 Og dersom nogen vil stævne dig for retten og tage din kjortel, lad ham da også få kappen! 
 
12:41 Og dersom nogen tvinger dig til at gå een mil, da gå to med ham! 
 
12:42 Giv den, som beder dig, og vend dig ikke bort fra den, som vil låne af dig. 
 
12:43 Og se, der står også skrevet:  Du skal elske din næste og hade din fjende. 
 
12:44 Men se, jeg siger jer:  Elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør dem godt, som 
hader jer og bed for dem, som krænker jer og forfølger jer, 
 
12:45 så at I må blive jeres Faders børn, han, som er i himlen; thi han lader sin sol stå op både over 
onde og gode. 
 
12:46 Derfor er alt, som var til i gamle dage, det, som var under loven, fuldkommet i mig. 
 
12:47 Det gamle er afskaffet, og alle ting er blevet nye. 
 
12:48 Derfor ønsker jeg, at I skal være fuldkomme, ligesom jegeller jeres Fader, som er i himlen, er 
fuldkommen. 
 

Kapitel 13 



(Sammenlign Matthæus 6) 
 
13:1 Sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg ønsker, at I skal give de fattige almisser, men vogt jer, at I 
ikke giver jeres almisser for menneskene for at beskues af dem; ellers får I ingen løn hos jeres Fader, 
som er i himlen. 
 
13:2 Derfor, når du giver almisse, må du ikke lade blæse i basun foran dig, som hyklerne gør i 
synagogerne og på gaderne, for at de kan blive æret af menneskene; sandelig siger jeg jer, de har 
allerede fået deres løn. 
 
13:3 Men når du giver almisse, da lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre gør. 
 
13:4 For at din almisse kan være i løndom, og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig åbenlyst. 
 
13:5 Og når du beder, skal du ikke være som hyklerne; thi de står gerne i synagogerne og på 
gadehjørnerne og beder for at blive set af mennesker.  Sandelig siger jeg jer, de har allerede fået deres 
løn. 
 
13:6 Men du, når du beder, da gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i løndom, 
og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig åbenlyst. 
 
13:7 Men når I beder, må I ikke bruge overflødige ord, som hedningerne gør; thi de mener, at de vil 
blive bønhørt for deres mange ord. 
 
13:8 Lign derfor ikke dem; thi jeres Fader ved, hvad I trænger til, førend I beder ham. 
 
13:9 Derfor skal I bede således:  Vor Fader, du som er i himlen!  Helliget vorde dit navn; 
 
13:10 Ske din vilje, som i himlen således også på jorden; 
 
13:11 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; 
 
13:12 og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde; 
 
13:13 thi dit er riget og magten og æren i evighed!  Amen. 
 
13:14 Thi tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; 
 
13:15 men tilgiver I ikke menneskene deres overtrædelser, vil jeres Fader ikke heller tilgive jer jeres 
overtrædelser. 
 
13:16 Og når I faster, da se ikke bedrøvede ud som hyklerne; thi de gør deres ansigter ukendelige, for 
at de kan vise sig for menneskene som fastende.  Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. 
 
13:17 Men når du faster, da salv dit hoved og vask dit ansigt, 
 
13:18 for at du ikke skal vise dig for menneskene fastende, men for din Fader, som er i løndom; og din 
Fader, som ser i løndom, skal betale dig åbenlyst. 
 
13:19 Saml jer ikke skatte på jorden, hvor rust og møl fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. 
 
13:20 Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og 
stjæler. 
 
13:21 Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. 
 



13:22 Øjet er legemets lys, derfor, dersom dit øje er sundt, bliver hele dit legeme lyst, 
 
13:23 men dersom dit øje er dårligt, bliver hele dit legeme fuldt af mørke.  Dersom nu det lys, der er i 
dig, er mørke, hvor stort bliver da ikke mørket! 
 
13:24 Ingen kan tjene to herrer; thi han må enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til 
den ene og ringeagte den anden.  I kan ikke tjene både Gud og mammon. 
 
13:25 Og nu skete det, da Jesus havde talt disse ord, at han så på de tolv, som han havde udvalgt, og 
sagde til dem:  Ihukom de ord, jeg har talt.  Thi se, I er dem, som jeg har udvalgt til at virke blandt dette 
folk.  Derfor siger jeg jer:  Nær ikke nogen bekymring for jeres liv, hvad I skal spise, eller hvad I skal 
drikke, eller for legemet, hvad I skal klæde jer med.  Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end 
klæderne? 
 
13:26 Se til himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske Fader 
giver dem dog føden; er I ikke meget mere værd end de? 
 
13:27 Og hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin vækst? 
 
13:28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder?  Betragt liljerne på marken, hvorledes de vokser; de 
arbejder ikke og spinder ikke; 
 
13:29 men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem. 
 
13:30 Klæder da Gud således det græs på marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, så vil 
han også klæde jer, dersom I ikke er af de lidettroende. 
 
13:31 Derfor må I ikke bekymre jer og sige:  Hvad skal vi spise?  eller:  Hvad skal vi drikke?  eller:  
Hvormed skal vi klæde os? 
 
13:32 Thi jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette. 
 
13:33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives jer i tilgift. 
 
13:34 Bekymrer jer derfor ikke for dagen i morgen, thi dagen i morgen skal bekymre sig for sig selv.  
Hver dag har nok i sin plage. 
 

Kapitel 14 
(Sammenlign Matthæus 7) 

 
14:1 Og nu skete det, at da Jesus havde talt dise ord, vendte han sig igen om til mængden og åbnede 
munden og sagde til dem:  Sandelig, sandelig siger jeg jer, døm ikke, for at I ikke skal blive dømt. 
 
14:2 Thi med hvad dom I dømmer, skal I dømmes, og med hvad mål I måler, skal der tilmåles jer. 
 
14:3 Men hvorfor ser du skæven, som er i din broders øje, men bjælken i det eget øje lægger du ikke 
mærke til? 
 
14:4 Eller hvorledes kan du sige til din broder:  Lad mig tage skæven ud af dit øje; og se, bjælken er i 
dit eget øje. 
 
14:5 Du hykler!  tag først bjælken ud af dit eget øje, og da kan du se klart til at tage skæven ud af din 
broders øje. 
 
14:6 Giv ikke hunde det hellige, kast ikke heller jeres perler for svin, for at de ikke skal nedtræde dem 
med deres fødder og vende sig om og sønderrive jer. 



 
14:7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. 
 
14:8 Thi enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, der banker på, for ham 
skal der lukkes op. 
 
14:9 Eller hvilket menneske er der iblandt jer, som, når hans søn beder ham om brød, vil give ham en 
sten? 
 
14:10 Eller når han beder om en fisk, mon han da vil give ham en slange? 
 
14:11 Dersom da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere skal ikke jeres 
Fader, som er i himlen, give dem gode gaver, som beder ham! 
 
14:12 Altså, alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem; thi sådan er 
loven og profeterne. 
 
14:13 Gå ind ad den snævre port; thi den port er vid, og den vej er bred, som fører til fortabelsen, og de 
er mange, som går ind ad den; 
 
14:14 thi den port er snæver, og den vej er trang, som fører til livet, og de er få, som finder den. 
 
14:15 Men vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men indvortes er glubske 
ulve. 
 
14:16 Af deres frugter skal I kende dem.  Sanker man vel vindruer af torne eller figener af tidsler? 
 
14:17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, men det rådne træ bærer slette frugter. 
 
14:18 Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et råddent træ kan ikke bære gode frugter. 
 
14:19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, omhugges og kastes i ilden. 
 
14:20 Altså skal I kende dem af deres frugter. 
 
14:21 Ikke enhver, som siger til mig:  Herre, Herre!  skal komme ind i himmeriges rige, men den, der 
gør min Faders vilje, som er i himlen. 
 
14:22 Mange skal sige til mig på hin dag:  Herre, Herre!  har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi 
ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange kraftige gerninger ved dit navn? 
 
14:23 Og da vil jeg bekende for dem:  Jeg kendte jer aldrig; vig bort fra mig, I, som øver uret! 
 
14:24 Derfor, hver den, som hører disse mine ord, og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig 
mand, som byggede sit hus på klippegrund, 
 
14:25 og skylregnen kom, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt ikke; 
thi det var grundfæstet på klippen. 
 
14:26 Og hver den, som hører disse mine ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en dåre, som 
byggede sit hus på sand, 
 
14:27 og skylregnen faldt, og floderne kom, og vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt, og 
dets fald var stort. 
 

Kapitel 15 



 
15:1 Og da Jesus havde endt denne tale, så han sig omkring på mængden og sagde til dem:  Se, I har 
hørt, hvad jeg lærte, inden jeg opfor til min Fader; derfor, hver den, som ihukommer disse mine ord og 
gør efter dem, ham vil jeg oprejse på den yderste dag. 
 
15:2 Og da Jesus havde sagt disse ord, mærkede han, at der var nogle mellem dem, som undrede sig 
og ønskede at vide, hvad han ville med Moseloven; thi de forstod ikke de ord, at det gamle var afskaffet, 
og at alt var blevet nyt. 
 
15:3 Og han sagde til dem:  Vær ikke forundret over, at jeg sagde til jer, at det gamle var afskaffet, og 
at alt var blevet nyt. 
 
15:4 Se, jeg siger, at loven, som blev givet ved Moses, er fuldkommet. 
 
15:5 Se, jeg er den, som gav loven, og jeg er den, som gjorde pagt med mit folk Israel; derfor er loven 
fuldkommet i mig, thi jeg er kommet for at fuldkomme loven; derfor er den afsluttet. 
 
15:6 Se, jeg tilintetgør ikke profeterne, thi så mange, som ikke er blevet opfyldt i mig, sandelig siger 
jeg jer, de skal alle blive opfyldt. 
 
15:7 Og fordi jeg sagde til jer, at det gamle er afskaffet, tilintetgør jeg ikke det, der er blevet talt 
angående tilkommende ting. 
 
15:8 Thi se, den pagt, jeg har gjort med mit folk, er ikke blevet helt opfyldt; men loven, som blev givet 
ved Moses, er fuldbyrdet i mig. 
 
15:9 Se, jeg er loven og lyset.  Se, på mig og hold ud indtil enden, så skal I leve; thi den, der holder ud 
indtil enden, ham vil jeg give evigt liv. 
 
15:10 Se, jeg har givet jer budene; hold derfor mine befalinger.  Og dette er loven og profeterne, thi de 
vidnede i sandhed om mig. 
 
15:11 Og efter at Jesus havde talt disse ord, sagde han til de tolv, som han havde udvalgt: 
 
15:12 I er mine disciple, og I er et lys for dette folk, som er en levning af Josefs hus. 
 
15:13 Og se, dette er jeres arveland, og Faderen har givet jer det. 
 
15:14 Og Faderen har ikke på noget tidspunkt givet mig befaling, at jeg skulle omtale det til jeres brødre 
i Jerusalem. 
 
15:15 Faderen har heller ikke nogensinde bafalet mig at fortælle dem om de andre stammer af Israels 
hus, som Faderen har ført ud af landet. 
 
15:16 Så meget befalede Faderen mig at sige til dem: 
 
15:17 Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold, dem må jeg også føre hid, og de skal høre min 
røst, og der skal blive een hjord og eenhyrde. 
 
15:18 Men som følge af hårdhjertethed og vantro forstod de ikke mine ord; derfor befalede Faderen mig 
til ikke at sige mere til dem derom. 
 
15:19 Men sandelig siger jeg jer, at Faderen har befalet mig, og jeg siger jer, at I blev skilt fra dem for 
deres misgerningers skyld; altså er det på grund af deres misgerninger, at de ikke ved noget om jer. 
 



15:20 Og sandelig siger jeg jer igen, at Faderen har skilt de andre stammer fra dem, og som følge af 
deres misgerninger ved de intet om dem. 
 
15:21 Og sandelig siger jeg jer, at I er dem, om hvem jeg sagde:  Jeg har andre får, som ikke er af 
denne fold; også dem må jeg føre hid, og de skal høre min røst, og der skal blive een hjord og een hyrde. 
 
15:22 Og de forstod mig ikke, thi de troede, det var hedningerne; thi de forstod ikke, at hedningerne 
skulle omvendes gennem deres forkyndelse. 
 
15:23 Og de forstod mig ikke, når jeg sagde, at de skulle høre min røst; og de forstod ikke, at 
hedningerne aldrig nogensinde skulle høre min røst, at jeg ikke skulle åbenbare mig for dem uden 
gennem den Helligånd. 
 
15:24 Men se, I har både hørt min røst og set mig; og I er mine får, og I er regnet blandt dem, som 
Faderen har givet mig. 
 

Kapitel 16 
 
16:1 Og sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg har andre får, som ikke hører til dette land, ej heller til 
Jerusalems land, ej heller til nogen del af det omliggende land, hvor jeg har været for at virke og prædike. 
 
16:2 Thi dem, jeg taler om, er dem, som endnu ikke har hørt min røst; ej heller har jeg nogensinde 
åbenbaret mig for dem. 
 
16:3 Men jeg har fået befaling af Faderen om at gå til dem, og de skal høre min røst og blive regnet 
blandt mine får, så der kan blive een hjord og een hyrde; derfor går jeg hen for at vise mig for dem. 
 
16:4 Og jeg befaler jer, at I skal skrive disse ord, når jeg er borte, så at, om så er, at mit folk i 
Jerusalem, de, som så mig og var med mig i min gerning, ikke beder Faderen i mit navn, at de måtte få 
kundskab om jer gennem den Helligånd og ligeledes om de andre stammer, som de intet ved om, at 
disse ord, som I skal skrive, måtte bevares og åbenbares for ikke-jøderne, for at de tiloversblevne af 
deres efterkommere, som på grund af deres vantro skal blive spredt over hele jorden, kan gennem 
ikkjødernes fylde, blive ledet og komme til kundskab om mig, deres Forløser. 
 
16:5 Og da vil jeg indsamle dem fra jordens fire hjørner; og da vil jeg opfylde den pagt, som Faderen 
har gjort med alle de folkeslag, som tilhører Israels hus. 
 
16:6 Og velsignede er ikke-jøderne, som tror på mig, i og af den Helligånd, som vidner for dem om mig 
og om Faderen. 
 
16:7 Se, på grund af deres tro på mig, siger Faderen, og for jeres vantros skyld, o Israels hus, skal 
sandheden i de sidste dage komme til ikke-jøderne, så at disse ting vil blive kundgjort for dem i deres 
fylde. 
 
16:8 Men ve de vantro blandt ikke-jøderne, siger Faderen, thi uagtet de er kommet til dette land og har 
spredt mit folk, som er af Israels hus; og mit folk, som er af Israels hus, er blevet udstødt fra dem og trådt 
under fode af dem, 
 
16:9 og som følge af Faderens barmhjertighed mod ikke-jøderne og Faderens straffedomme over mit 
folk, som er af Israels hus, sandelig, sandelig siger jeg jer, at efter alt dette, og efter at jeg har ladet mit 
folk, som er af Israels hus, blive slået, plaget og myrdet og udstødt, så de er blevet hadet af dem og 
blevet til hån og spot blandt dem, 
 
16:10 så befaler Faderen, at jeg skal sige til jer:  På den dag, da ikke-jøderne synder mod mit 
evangelium og i hjertets stolthed hæver sig over alle folkeslag og over alle jordens nationer og bliver fyldt 
med alle slags løgne og bedrageri og uret og alle former for hykleri og mord og præstelist og horeri og 



hemmelige vederstyggeligheder; og om de gør alle disse ting og forkaster mit evangeliums fylde, se, 
siger Faderen, da vil jeg tage mit evangeliums fylde fra dem. 
 
16:11 Og da vil jeg erindre min pagt, som jeg har gjort med mit folk, o Israels hus, og jeg vil bringe mit 
evangelium til dem. 
 
16:12 Og jeg vil vise dig, o Israles hus, at ikke-jøderne ikke skal have magt over jer, men jeg vil 
ihukomme min pagt med jer, o Israels hus, og I skal komme til kundskab om mit evangeliums fylde. 
 
16:13 Men dersom ikke-jøderne vil omvende sig og vende sig til mig, siger Faderen, se, da skal de blive 
regnet blandt mit folk, o Israels hus. 
 
16:14 Og jeg vil ikke lade mit folk, som er af Israels hus, gå frem blandt dem og nedtræde dem, siger 
Faderen. 
 
16:15 Men dersom de ikke vender sig til mig og lytter til min røst, da vil jeg lade dem, ja, jeg vil lade mit 
folk, o Israels hus, gå frem blandt dem og nedtræde dem; og de skal blive som salt, der har mistet sin 
kraft og derefter ikke duer til andet end at kastes ud og trædes under fødder af mit folk, o Israels hus. 
 
16:16 Sandelig, sandelig siger jeg jer, således har Faderen befalet mig, at jeg skulle give dette folk 
dette land som arveland. 
 
16:17 Og så skal profeten Esajas's ord opfyldes, som lyder: 
 
16:18 Dine vægtere skal opløfte deres røst; med forenede stemmer skal de synge, thi de skal se øje til 
øje, når Herren vil genbringe Zion. 
 
16:19 Bryd ud i jubel, syng sammen, I Jerusalems øde steder; thi Herren har trøstet sit folk, han har 
genløst Jerusalem. 
 
16:20 Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle nationer; og alle jordens ender skal se Guds 
frelse. 
 

Kapitel 17 
 
17:1 Da Jesus nu havde talt disse ord, så han sig atter omkring på mængden og sagde til dem:  Se, 
min tid er forhånden. 
 
17:2 Jeg mærker, at I er svage, og at I ikke kan forstå alle mine ord, som Faderen har befalet mig at 
tale til jer nu. 
 
17:3 Gå derfor til jeres hjem og overvej det, som jeg har sagt, og bed Faderen i mit navn, at I må 
kunne forstå det og bered sindet for morgendagen, så kommer jeg atter til jer. 
 
17:4 Men nu går jeg til Faderen og ligeledes for at vise mig for Israels tabte stammer; thi de er ikke 
tabt for Faderen, thi han ved, hvorhen han har ført dem. 
 
17:5 Og det skete, da Jesus havde talt således, så han sig atter omkring på de forsamlede og så, at 
de græd og så vedholdende på ham, som om de ville bede ham om at blive hos dem lidt længere. 
 
17:6 Og han sagde til dem:  Mit indre er fyldt med medlidenhed for jer. 
 
17:7 Har I syge blandt jer?  Bring dem hid.  Har I lamme, blinde, halte, vanføre, spedalske eller 
svindsottige, døve eller andre plaget på anden vis?  Bring dem hid, og jeg vil helbrede dem, thi jeg har 
medlidenhed med jer; mit indre er fyldt med barmhjertighed. 
 



17:8 Thi jeg ser, at I ønsker, at jeg skal vise jer, hvad jeg har gjort for jeres brødre i Jerusalem; thi jeg 
ser, at jeres tro er tilstrækkelig til, at jeg kan helbrede jer. 
 
17:9 Og da han således havde talt, kom hele mængden alle som een fremmed deres syge og lidende, 
lamme og blinde, med deres stumme og med alle dem, der på en eller anden måde var behæfter med 
sygdomme; og han helbredte dem alle, efterhånden som de førtes frem for ham. 
 
17:10 Og alle, både de, der var blevet helbredet, og de, der var sunde, kastede sig ned for fødderne af 
ham og tilbad ham; også mange, som kunne komme frem for mængden, kyssede hans fødder, og de 
badede hans fødder med deres tårer. 
 
17:11 Og han befalede dem at hente deres små børn. 
 
17:12 Og de kom med deres små børn og satte dem ned på jorden rundt omkring ham, og Jesus stod 
midt iblandt dem, og mængden gav plads, indtil de alle var blevet bragt hen til ham. 
 
17:13 Og efter at alle var blevet bragt hen til ham, og medens Jesus stod i midten, befalede han 
mængden at knæle ned på jorden. 
 
17:14 Og da de havde knælet ned på jorden, sukkede Jesus ved sig selv og sagde:  Fader, jeg er 
bekymret for ugudeligheden blandt dette folk, som tilhører Israles hus. 
 
17:15 Og da han havde sagt disse ord, knælede han også ned på jorden; og se, han bad til Faderen, 
men det, som han bad om, kan ikke beskrives; og folket, som hørte ham, bevidnede det. 
 
17:16 Og på denne måde vidnede de:  Aldrig før har øjet set og øret hørt sådanne store og vidunderlige 
ting, som det, vi så og hørte Jesus sige til Faderen. 
 
17:17 Og ingen tunge kan udtale og intet menneske beskrive, og menneskehjertet kan heller ikke fatte 
så store og vidunderlige ting, som vi både så og hørte Jesus tale; og ingen kan fatte den glæde, som 
fyldte vor sjæl, da vi hørte ham bede til Faderen for os. 
 
17:18 Og da Jesus var holdt op med at bede til Faderen, rejste han sig:  men så stor var de 
forsamledes glæde, at de var overvældet. 
 
17:19 Og Jesus talte til dem og bød dem stå op. 
 
17:20 Og de rejste sig op fra jorden, og han sagde til dem:  Salige er I for jeres tros skyld.  Og se, min 
glæde er nu fuldkommen. 
 
17:21 Og da han havde sagt disse ord, græd han, og mængden bar vidnesbyrd derom, og han tog 
deres små børn, det ene efter det andet, og velsignede dem og bad til Faderen for dem. 
 
17:22 Og da han havde gjort dette, græd han atter; 
 
17:23 og han talte til mængden og sagde til dem:  Se jeres små! 
 
17:24 Og da de hævede blikket mod himlen for at se, da så de himlene åbne, og de så englene stige 
ned fra himlen, som om de var omgivet af ild, og de kom ned og omringede de små, og de blev omgivet 
af ild, og englene betjente dem. 
 
17:25 Og mængden så og hørte og bar vidnesbyrd derom, og de ved, at deres vidnesbyrd er sandt, thi 
alle så og hørte det med egne øjne og ører; og de var omtrent to tusinde og fem hundrede sjæle, mænd, 
kvinder og børn. 
 

Kapitel 18 



 
18:1 Og Jesus befalede sine disciple at bringe ham noget brød og vin. 
 
18:2 Og medens de var borte for at hente brød og vin, befalede han mængden at sætte sig ned på 
jorden. 
 
18:3 Og da disciplene kom med brød og vin, tog han brødet, brød og velsignede det; og han gav 
disciplene deraf og befalede dem at spise. 
 
18:4 Og da de havde spist og var blevet mættet, befalede han, at de skulle give mængden deraf. 
 
18:5 Og da mængden havde spist og var blevet mæt, sagde han til disciplene:  Se, en af jer skal 
ordineres, og ham vil jeg give magt til at bryde brødet og velsigne det og uddele det til dem, der tilhører 
min kirke, til alle dem, som tror og bliver døbt i mit navn. 
 
18:6 Og det skal I altid gøre, ligesom jeg har gjort, ligesom jeg har brudt brødet og velsignet det og 
givet jer det. 
 
18:7 Og det skal I gøre til ihukommelse om mit legeme, som jeg har vist jer.  Og det skal være et 
vidnesbyrd for Faderen, at I altid ihukommer mig.  Og dersom I altid ihukommer mig, skal min Ånd være 
hos jer. 
 
18:8 Og da han havde sagt disse ord, befalede han sine disciple, at de skulle tage af vinen i kalken og 
drikke deraf, og at de også skulle give mængden, så de kunne drikke deraf. 
 
18:9 Og de gjorde så, og de drak deraf og blev mætte, og de gav mængden, og de drak og blev 
mætte. 
 
18:10 Og da disciplene havde gjort dette, sagde Jesus til dem:  Salige er I, for hvad I har gjort; thi dette 
er at holde mine bud, og det vidner for Faderen, at I er villige til at gøre det, jeg har befalet jer. 
 
18:11 Og det skal I altid gøre for dem, som omvender sig og bliver døbt i mit navn; og I skal gøre dette 
til ihukommelse om mit blod, som jeg har udgydt for jer, at I kan vidne for Faderen, at I altid ihukommer 
mig.  Og dersom I altid ihukommer mig, skal I have min Ånd hos jer. 
 
18:12 Og jeg giver jer en befaling, at I skal gøre dette.  Og dersom I altid gør dette, da er I salige, thi I er 
bygget på min klippe. 
 
18:13 Men de iblandt jer, som gør mer eller mindre end dette, er ikke bygget på min klippe, men på en 
grundvold af sand; og når skylregnen falder og oversvømmelserne kommer, og vindene blæser og støder 
imod dem, falder de, og helvedes porte er åbne og rede til at modtage dem. 
 
18:14 Derfor, salige er I, dersom I holder mine bud, som Faderen har befalet mig at give jer. 
 
18:15 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  I skal altid våge og bede, for at I ikke skal blive fristet af 
djævelen og blive bragt i fangenskab af ham. 
 
18:16 Og ligesom jeg har bedt blandt jer, så skal I bede i min kirke, blandt mit folk, som omvender sig 
og bliver døbt i mit navn.  Se, jeg er lyset, jeg har givet jer et eksempel. 
 
18:17 Og da Jesus havde talt disse ord til sine disciple, vendte han sig atter om mod mængden og 
sagde til dem: 
 
18:18 Se, sandelig siger jeg jer, I må altid våge og bede, så I ikke falder i fristelse; thi Satan begærer 
jer, så han kan sigte jer som hvede. 
 



18:19 Derfor skal I altid bede til Faderen i mit navn, 
 
18:20 og hvad I beder Faderen om i mit navn, som er ret, og tror, I skal få det, se, det skal gives jer. 
 
18:21 Bed altid til Faderen i mit navn i jeres familie, så jeres hustruer og børn må blive velsignet. 
 
18:22 Og se, I skal ofte møde sammen, og I skal ikke formene noget menneske at komme til jer, når I 
mødes, men give dem lov til at komme og forbyd dem det ikke; 
 
18:23 men bed for dem og kast dem ikke ud; og om så er, at de ofter kommer til jer, skal I bede til 
Faderen i mit navn for dem. 
 
18:24 Derfor, hold jeres lys op, så det kan skinne for verden.  Se, jeg er lyset, som I skal holde frem -- 
det, som I har set mig gøre.  Se, jeg har bedt til Faderen, og det har I alle bevidnet. 
 
18:25 Og I ser, at jeg har befalet, at ingen af jer skal gå bort, men jeg har snarere befalet jer at komme 
til mig, så I kan føle og se; og det samme skal I gøre mod verden; og den, der bryder denne befaling, 
giver sig selv lov til at blive ledet i fristelse. 
 
18:26 Og da Jesus havde talt disse ord, rettede han igen blikket mod disciplene, som han havde 
udvalgt, og sagde til dem: 
 
18:27 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg giver jer en anden befaling, og da skal jeg gå til min Fader 
for at opfylde andre befalinger, han har givet mig. 
 
18:28 Og se, det er den befaling, som jeg giver jer, at I ikke med vidende og vilje skal give nogen lov til 
uværdigt at spise og drikke af mit kød og blod, når det bliver uddelt; 
 
18:29 thi den, der spiser og drikker mit kød og blod uværdigt, spiser og drikker til sin sjæls 
fordømmelse; derfor, dersom I ved, at et menneske er uværdigt, til at spise og drikke af mit kød og blod, 
skal I forbyde ham det. 
 
18:30 Men alligevel skal I ikke støde ham bort fra jer, men I skal belære ham og bede for ham til 
Faderen i mit navn; og om så sker, at han omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal I tage imod ham 
og meddele ham af mit kød og blod. 
 
18:31 Men dersom han ikke omvender sig, skal han ikke regnes blandt mit folk, for at han ikke skal 
fordærve mit folk; thi se, jeg kender mine får, og de er talt. 
 
18:32 I skal alligevel ikke støde ham ud af jeres synagoger eller jeres bedehuse, thi I skal blive ved med 
at belære sådanne, thi I ved ikke, om de ikke vil omvende sig og angre deres synder og komme til mig af 
hele hjertet, og jeg skal helbrede dem, og I skal være midlet til at bringe dem frelse. 
 
18:33 Derfor hold disse ord, som jeg har givet jer, så I ikke skal komme under fordømmelse; thi ve den, 
som Faderen fordømmer. 
 
18:34 Og jeg giver jer disse befalinger for de stridigheders skyld, som har fundet sted blandt jer.  Og 
salige er I, om I ikke har stridigheder blandt jer. 
 
18:35 Og nu går jeg til Faderen, thi det er nødvendigt, at jeg går til Faderen for jeres skyld. 
 
18:36 Og da Jesus havde endt sin tale, rørte han ved disciplene, som han havde udvalgt, med hånden, 
en ad gange, indtil han havde rørt ved dem alle, og han talte til dem, medens han rørte ved dem. 
 



18:37 Og mængden hørte ikke ordene, somhan talte; derfor bærer de ikke vidnesbyrd derom; men 
disciplene bar vidnesbyrd om, at han gav dem fuldmagt til at meddele den Helligånd.  Og jeg vil 
fremdeles vise jer, at dette vidnesbyrd er sandt. 
 
18:38 Og da Jesus havde rørt ved dem alle, kom en sky og overskyggede folket, så de ikke kunne se 
Jesus. 
 
18:39 Og medens de var overskyggede, forlod han dem og opfor til himlen.  Og disciplene så og 
vidnede om, at han atter opfor til himlen. 
 

Kapitel 19 
 
19:1 Og efter at Jesus var opfaren til himlen, skiltes mængden; hver mand tog sin hustru og sine børn 
og vendte tilbage til sit eget hjem. 
 
19:2 Og det rygtedes snart iblandt folket, og førend det var mørket, at mængden havde set Jesus, og 
at han havde belært dem, og at han også ville vise sig for mængden den næste dag. 
 
19:3 Ja, gennem hele natten spredtes rygtet om Jesus; og det blev bekendtgjort så meget for folket, at 
mange, ja, et overmåde stort antal arbejdede hårdt hele den nat for næste morgen at kunne være på det 
sted, hvor Jesus ville vise sig for mængden. 
 
19:4 Og om morgenen, da mængden var forsamlet, se, da gik Nephi sammen med sin broder, som 
han havde oprejst fra de døde, og hvis navn var Timothy og hans søn, hvis navn var Jonas samt Mathoni 
og Mathonihah, hans broder, og Kumen og Kumenonhi og Jeremiah og Shemnon og Jonas og Zedekiah 
og Esaiah, -- det var navnene på de disciple, som Jesus havde udvalgt -- og de gik frem og stod midt 
iblandt de tilstedeværende. 
 
19:5 Og se, mængden var så stor, at de inddelte den i tolv afdelinger. 
 
19:6 Og de tolv underviste mængden; og se, de lod mængden falde på knæ på jorden og bede til 
Faderen i Jesu navn. 
 
19:7 Og disciplene bad også til Faderen iJesu navn.  Og de rejste sig op og talte til folket. 
 
19:8 Og da de havde talt de samme ord, som Jesus havde talt -- og de afveg ikke fra de ord, som 
Jesus havde talt -- se, da knælede de atter ned og bad til Faderen i Jesu navn. 
 
19:9 Og de bad om det, som de ønskede mest; og deres ønske var, at den Helligånd måtte blive dem 
givet. 
 
19:10 Og da de havde bedt således, gik de ned til bredden af vandet, og skaren fulgte efter dem. 
 
19:11 Og Nephi gik ud i vandet og blev døbt. 
 
19:12 Og han kom op af vandet og begyndte at døbe.  Og han døbte alle dem, som Jesus havde 
udvalgt. 
 
19:13 Og da de alle var døbt og var kommet op af vandet, faldt den Helligånd på dem, og de blev fyldt 
med den Helligånd og med ild. 
 
19:14 Og se, de blev ligesom omringet af ild; og den kom ned fra himlen, og mængden så det og bar 
vidnesbyrd derom; og engle kom ned fra himlen og tjente dem. 
 
19:15 Og medens englene tjente disciplene, se, da kom Jesus og stod midt iblandt dem og belærte 
dem. 



 
19:16 Og han talte til mængden og befalede dem til atter at knæle ned på jorden, og ligeledes at hans 
disciple skulle knæle ned på jorden. 
 
19:17 Og da de alle var faldet på knæ på jorden, befalede han sine disciple, at de skulle bede. 
 
19:18 Og se, de begyndte at bede, og de bad til Jesus og kaldte ham deres Herre og Gud. 
 
19:19 Og Jesus gik ud af deres midte og gik et lille stykke vej bort fra dem, bøjede sig til jorden og 
sagde: 
 
19:20 Fader, jeg takker dig, at du har givet dem, som jeg har udvalgt, den Helligånd; og det er på grund 
af deres tro på mig, at jeg har udvalgt dem af verden. 
 
19:21 Fader, jeg beder dig, at du vil give alle dem den Helligånd, som vil tro på deres ord. 
 
19:22 Fader, du har givet dem den Helligånd, fordi de tror på mig; og du ser, at de tror på mig, thi du 
hører dem, og de beder til mig; og de beder til mig, fordi jeg er hos dem. 
 
19:23 Og nu Fader, beder jeg dig for dem og ligeledes for alle dem, som vil tro på deres ord, at de må 
tro på mig, så jeg må være i dem, ligesom du, Fader, er i mig, så at vi må være eet. 
 
19:24 Og da Jesus således havde bedt til Faderen, kom han til sine disciple, og se, de blev endnu ved 
uden ophør at bede til ham; og de brugte ikke mange ord, thi det blev dem givet, hvad de skulle bede, og 
de var fyldt med iver. 
 
19:25 Og Jesus velsignede dem, medens de bad til ham; og han betragtede dem smilende, og hans 
ansigts lys skinnede på dem, og se, de blev lige så hvide som Jesu ansigt og klæder; og se, deres 
hvidhed overgik al hvidhed; ja, der kunne ikke på jorden findes noget så hvidt som denne hvidhed. 
 
19:26 Og Jesus sagde til dem:  Bliv ved med at bede, og de holdt ikke op med at bede. 
 
19:27 Og han vendte sig atter bort fra dem og gik et lille stykke bort fra dem og bøjede sig til jorden; og 
han bad atter til Faderen og sagde: 
 
19:28 Fader, jeg takker dig, at du har renset dem, som jeg har udvalgt for deres tros skyld; og jeg beder 
for dem og ligeledes for dem, som skal tro på deres ord, at de må blive renset i mig gennem tro på deres 
ord, ligesom de er e ensede i mig. 
 
19:29 Fader, jeg beder ikke for verden, men for dem, som du har givet mig af verden for deres tros 
skyld, at de må blive renset i mig, så at jeg må være i dem, som du, o Fader, er i mig, at vi må være eet, 
så jeg må blive herliggjort i dem. 
 
19:30 Og da Jesus havde talt disse ord, kom han igen til sine disciple; og se, de bad til ham med 
standhaftighed og uden ophør; og han smilede igen til dem; og se, de var hvide ligesom Jesus. 
 
19:31 Og han gik atter et lille stykke bort og bad til Faderen. 
 
19:32 Og ingen tunge kan udtale de ord, som han bad; ej heller kan de nedskrives af noget menneske. 
 
19:33 Og mængden hørte dem og bærer vidnesbyrd derom, og deres hjerter var åbne, og de forstod i 
hjerterne de ord, som han bad. 
 
19:34 Men de ord, som han bad, var så store og forunderlige, at de ikke kan nedskrives, og de kan 
heller ikke ytres af noget menneske. 
 



19:35 Og da Jesus havde endt sin bøn, kom han atter til sine disciple og sagde til dem:  Så stor tro har 
jeg aldrig set blandt jøderne, hvorfor jeg ikke kunne vise dem så store mirakler som følge af deres vantro. 
 
19:36 Sandelig siger jeg jer, der er ingen af dem, der har set så store ting, som I har set; og de har 
heller ikke hørt så store ting, som I har hørt. 
 

Kapitel 20 
 
20:1 Og han befalede mængden og ligeledes sine disciple, at de skulle holde op med at bede.  Men 
han bød dem, at de ikke skulle holde op med at bede i deres hjerter. 
 
20:2 Og han bød dem rejse sig op og stå på benene.  Og de rejste sig og stod på benene. 
 
20:3 Og han brød atter brødet og velsignede det og gav disciplene at spise. 
 
20:4 Og da de havde spist, bød han dem, at de skulle bryde brødet og give det til folkeskaren. 
 
20:5 Og da de havde givet mængden, gav han dem også vin at drikke og befalede dem, at de skulle 
give deraf til folkeskaren. 
 
20:6 Men der var hverken blevet bragt brød eller vin af disciplene eller af folket, 
 
20:7 men dog gav han dem virkelig brød at spise og vin at drikke. 
 
20:8 Og han sagde til dem:  Den, som spiser dette brød, spiser af mit legeme for sin sjæl; og den, der 
drikker af denne vin, drikker af mit blod for sin sjæl; og den sjæl skal aldrig hungre eller tørste, men være 
mættet. 
 
20:9 Da nu alle havde spist og drukket, se, da blev de fyldt med Ånden, og de råbte med een stemme 
og priste Jesus, som de både så og hørte. 
 
20:10 Og da de alle havde lovet og prist Jesus, sagde han til dem:  Se, nu udfører jeg den befaling, 
som Faderen har givet mig angående dette folk, som er en levning af Israels hus. 
 
20:11 I erindrer, at jeg talte til jer og sagde, at når Esajas's ord skal opfyldes -- se, de er skrevet, og I 
har dem hos jer, derfor ransag dem -- 
 
20:12 Og sandelig, sandelig siger jeg jer, at når de bliver opfyldt, så er tiden inde til at opfylde den pagt, 
som Faderen har gjort med sit folk, o Israels hus. 
 
20:13 Og da skal de tiloversblevne, som er spredt omkring på jorden indsamles fra øst og vest, fra syd 
og nord, og de skal få kundskab om Herren, deres Gud, som har forløst dem. 
 
20:14 Og Faderen har befalet mig, at jeg skal give jer dette land som arvelod. 
 
20:15 Og jeg siger jer, at dersom ikke-jøderne ikke omvender sig efter den velsignelse, som de skal få, 
og efter at de har spredt mit folk -- 
 
20:16 da skal I, som er en levning af Jakobs hus, gå frem blandt dem; og I skal være midt iblandt dem, 
som er mange; og I skal være midt blandt dem som løven blandt skovens vilde dyr og som en ung løve 
blandt fåreflokkene, og som, hvis den går ind mellem dem, både nedtramper og sønderriver dem, og 
ingen kan redde dem. 
 
20:17 Din hånd skal løftes mod dine modstandere, og alle dine fjender skal udryddes. 
 
20:18 Og jeg vil samle mit folk, som en mand samler sine neg på logulvet. 



 
20:19 Thi jeg vil styrke mit folk, med hvem Faderen har gjort pagt, ja, jeg vil gøre dine horn til jern og 
dine hove til kobber.  Og du skal knuse mange folk, og jeg vil hellige deres bytte til Herren, og deres 
ejendele til hele jordens Herre.  Og se, jeg er den, som gør det. 
 
20:20 Og det skal ske, siger Faderen, at mit retfærdigheds sværd skal hænge over dem på den dag; og 
dersom de ikke omvender sig, skal det falde på dem, siger Faderen, ja, på alle de ikke-jødiske nationer. 
 
20:21 Og det skal ske, at jeg vil stadfæste mit folk, o Israels hus. 
 
20:22 Og se, dette folk vil jeg grundfæste i dette land til at opfylde den pagt, som jeg indgik med jeres 
fader Jakob; og det skal blive et nyt Jerusalem.  Og himlens kræfter skal være midt blandt dette folk; ja, 
jeg vil endog være midt iblandt jer. 
 
20:23 Se, jeg er den, om hvem Moses talte, da han sagde:  En profet skal Herren, jeres Gud, oprejse af 
jeres brødre, ligesom mig, ham skal I høre i alt, hvad han siger jer.  Og det skal ske, at hver sjæl, som 
ikke vil høre den profet, skal udryddes af folket. 
 
20:24 Sandelig siger jeg jer, ja, alle profeterne fra Samuel og dem, som følger efter ham, mange, som 
har talt, har vidnet om mig. 
 
20:25 Og se, I er profeternes børn, og I er af Israles hus; I tilhører den pagt, som Faderen indgik med 
jeres fædre, da han sagde til Abraham:  I din sæd skal alle jordens slægter velsignes. 
 
20:26 Faderen har først oprejst mig for jer og sendt mig for at velsigne jer og omvende hver af jer fra 
misgerninger, og dette sker, fordi I er pagtens børn -- 
 
20:27 og når I er blevet velsignet, da opfylder Faderen den pagt, som han gjorde med Abraham, da han 
sagde:  I din sæd skal alle jordens slægter velsignes, idet den Helligånd udgydes over ikke-jøderne 
gennem mig, hvilken velsignelse over ikke-jøderne skal gøre dem mægtige over alle, så de kan få mit 
folk, Israels hus, spredt. 
 
20:28 Og de skal være en svøbe for folket i dette land.  Men når de har modtaget mit evangeliums 
fylde, da skal jeg, om de forhærder deres hjerter mod mig, gengælde deres misgerninger på deres eget 
hoved, siger Faderen. 
 
20:29 Og jeg vil ihukomme den pagt, som jeg har gjort med mit folk, og jeg har gjort pagt med dem, at 
jeg vil samle dem i min egen bestemte tid, og at jeg atter vil give dem deres fædres land som arvelod, 
hvilket er Jerusalems land, og som er deres forjættede land til evig tid, siger Faderen. 
 
20:30 Og det skal ske, at den tid kommer, da mit evangeliums fylde skal prædikes for dem. 
 
20:31 Og de skal tro på mig, at jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, og de skal bede til Faderen i mit navn. 
 
20:32 Og da skal deres vægtere opløfte deres røst, og enstemmigt vil de synge sammen; thi de skal se 
øje til øje. 
 
20:33 Da vil Faderen samle dem sammen igen og give dem Jerusalem som arveland. 
 
20:34 Da skal de bryde ud i glæde:  Syng med hinanden, Jerusalems øde steder; thi Faderen har 
trøstet sit folk, han har genløst Jerusalem. 
 
20:35 Faderen har blottet sin hellige arm for øjnene af alle nationer, og alle jordens ender skal se 
Faderens frelse; og Faderen og jeg er eet. 
 



20:36 Og da skal det opfyldes, som står skrevet:  Vågn op, vågn op igen og iklæd dig din styrke, o Zion; 
tag dit højtidsskrud på, o Jerusalem, du hellige stad, thi herefter skal aldrig mere de uomskårne og urene 
komme ind i dig. 
 
20:37 Ryst støvet af dig; rejs dig op, sid ned, o Jerusalem.  Frigør dig for båndet om din hals, o, du 
fangne Zions datter. 
 
20:38 Thi så siger Herren:  I har solgt jer selv for intet, og I skal løskøbes uden penge. 
 
20:39 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at mit folk skal kende mit navn; ja, på den dag skal de vide, at det 
er mig, at jeg er den, som taler. 
 
20:40 Og da skal de sige:  Hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin, han, som udråber fred, 
bringer gode tidender, udråber frelse, som siger til Zion:  Din Gud regerer. 
 
20:41 Og da skal et råb gå ud:  Bort, bort, drag ud derfra, rør ej noget urent; gå ud fra hende, vær rene, 
I, som bærer Herrens kar. 
 
20:42 Thi i hast skal I ej drage ud, I skal ikke flygte; nej, foran jer går Herren, jeres tog slutter Israels 
Gud. 
 
20:43 Se, min tjener vil handle klogt, han stiger, løftes og ophøjes såre. 
 
20:44 Som mange blev målløse over ham -- så umenneskelig ussel så han ud, han lignede ej 
menneskenes børn -- 
 
20:45 skal folk i mængde undres, konger blive stumme over ham; thi hvad ikke var sagt dem, ser de; de 
skuer, hvad de ikke har hørt. 
 
20:46 Sandelig, sandelig siger jeg jer, alt dette skal visselig ske, ligesom Faderen har befalet mig.  Da 
skal denne pagt, som Faderen har gjort med sit folk, fuldbyrdes; og da skal Jerusalem igen bebos af mit 
folk og det skal være deres arveland. 
 

Kapitel 21 
 
21:1 Og sandelig siger jeg jer:  Jeg giver jer et tegn, så I kan vide tiden, når disse ting skal ske, da jeg 
skal indsamle mit folk, Israels hus, efter deres lange adsplittelse og atter oprette mit Zion iblandt dem. 
 
21:2 Og se, dette er det, jeg vil give jer til tegn, thi sandelig siger jeg jer, at disse ting, som jeg forklarer 
for jer, og som jeg herefter selv vil forklare, og som ved den Helligånds kraft, som skal gives jer af 
Faderen, skal kundgøres for ikke-jøderne, så de kan få kundskab om dette folk, som er en levning af 
Jakobs hus, og angående dette mit folk, som skal blive spredt af dem. 
 
21:3 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette skal blive dem forkyndt af Faderen og komme frem ved 
Faderen fra dem til jer; 
 
21:4 thi det er i overensstemmelse med Faderens visdom, at de slår sig ned i dette land og bliver et frit 
folk gennem Faderens magt, så at denne kundskab måtte komme for dagen fra dem til en levning af jeres 
sæd, så Faderens pagt, som han har gjort med sit folk, Israels hus, må opfyldes. 
 
21:5 Når derfor dette værk og det værk, som herefter skal udføres blandt jer, skal komme frem fra 
ikke-jøderne til jeres sæd, som skal nedsynke i vantro for deres ugudeligheds skyld; 
 
21:6 thi således behager det Faderen, at det skal komme frem fra ikke-jøderne, så han kan vise sin 
magt for ikke-jøderne i den hensigt, at om ikke-jøderne ikke vil forhærde hjertet, at de da må kunne 



omvende sog og komme til mig og blive døbt i mit navn og få kundskab om de sande punkter i min lære, 
så de må blive regnet blandt mit folk, Israels hus. 
 
21:7 Og når dette sker, og dine efterkommere begynder at få kundskab om disse ting, skal det være et 
tegn for dem, så de kan vide, at Faderens værk allerede er begyndt til opfyldelse af den pagt, som han 
har gjort med folket, som er af Israels hus. 
 
21:8 Og når den dag kommer, skal det ske, at konger skal holde munden tillukket; thi det, der ikke blev 
dem fortalt, skal de se, og det, som de ikke har hørt, skal de overveje. 
 
21:9 Thi på den dag skal Faderen for min skyld udføre et værk, som skal blive et stort og underfuldt 
værk blandt dem; og der skal findes sådanne mellem dem, som ikke vil tro det, endskønt man forkynder 
det for dem. 
 
21:10 Men se, min tjeners liv skal være i min hånd; derfor skal de ikke tilføje ham nogen skade, selv om 
han skal blive mishandlet for deres skyld.  Dog vil jeg helbrede ham, thi jeg vil vise dem, at min visdom er 
større end djævelens list. 
 
21:11 Derfor skal det ske, at den, som ikke vil tro på mine ord, jeg, som er Jesus Kristus, hvilke ord 
Faderen skal lade ham bringe til ikke-jøderne og skal give ham magt til at bringe det frem for ikke-jøderne 
(det skal ske, som Moses sagde), skal blive udryddet af mit folk, som tilhører pagten. 
 
21:12 Og mit folk, som er en levning af Jakob, skal være blandt ikke-jøderne, ja, midt blandt dem som 
en løve blandt skovens vilde dyr, som en ung løve blandt fåreflokkene, der, når den går igennem dem, 
tramper dem ned og sønderriver dem, og ingen kan redde dem. 
 
21:13 Deres hånd skal hæves over deres modstandere, og alle deres fjender skal udryddes. 
 
21:14 Ja, ve ikke-jøderne, dersom de ikke omvender sig; thi det skal ske på den dag, siger Faderen, at 
jeg vil udrydde dine heste, som er midt iblandt dig, og jeg vil ødelægge dine stridsvogne; 
 
21:15 og jeg vil lægge byerne i dit land øde og nedbryde alle dine befæstede steder; 
 
21:16 og jeg vil gøre ende på trolddom i dit land, og du skal ikke mere have sandsigere; 
 
21:17 og jeg vil også ødelægge dine udskårne billeder og dine oprejste billedstøtter af din midte, og du 
skal ikke længere tilbede dine hænders værk; 
 
21:18 og jeg vil oprykke dine lunde af din midte; og jeg vil ødelægge dine byer. 
 
21:19 Og det skal ske, at al løgn og bedrageri, al misundelse og strid, præstelist og horeri skal 
afskaffes. 
 
21:20 Thi det skal ske, siger Faderen, at hver den, som på den dag ikke vil omvende sig og komme til 
min elskede Søn, vil jeg udrydde af mit folk, o Israels hus. 
 
21:21 og jeg vil nedkalde hævn og vrede over dem, ja, over nationerne, sådan som de ikke har hørt. 
 
21:22 Men dersom de vil omvende sig og lytte til mine ord og ikke forhærde deres hjerter, vil jeg oprette 
min kirke blandt dem, og de skal optages i pagten og blive regnet blandt disse overblevne af Jakob, hvem 
jeg har givet dette land som arveland. 
 
21:23 Og de skal hjælpe mit folk, resten af Jakobs hus og så mange af Israels hus, som vil komme, at 
bygge en by, som skal kaldes det nye Jerusalem. 
 



21:24 Og da skal de hjælpe mit folk, som er spredt over hele landet, til at blive indsamlet til det nye 
Jerusalem. 
 
21:25 Og da skal himlens kræfter komme ned iblandt dem; og jeg skal også være midt iblandt dem. 
 
21:26 Og på den dag skal så Faderens værk begynde, ja, når dette evangelium skal prædikes blandt de 
overblevne af dette folk.  Sandelig siger jeg jer:  På den dag skal Faderens værk begynde blandt de 
spredte af mit folk, ja, selv blandt de tabte stammer, som Faderen har ført ud af Jerusalem. 
 
21:27 Ja, da skal Faderens værk begynde blandt de adsplittede af mit folk for at berede vejen, 
hvorigennem de kan komme til mig, så de kan påkalde Faderen i mit navn. 
 
21:28 Ja, og da skal Faderens værk begynde blandt alle nationer, for at vejen kan blive beredt, 
hvorigennem hans folk kan blive ført hjem til deres arveland. 
 
21:29 Og de skal gå ud fra alle nationer, men de skal ej drage ud i hast eller flygte, thi jeg vil gå foran 
dem, siger Faderen, og jeg vil være bag dem. 
 

Kapitel 22 
(Sammenlign Esajas 54) 

 
22:1 Og da skal det ske, som står skrevet:  Jubl, du golde, der ej født, jubl og fryd dig, du uden veer!  
Thi den forladtes børn er flere end hustruens børn, siger Herren. 
 
22:2 Vid rummet ud i dit telt, spar ikke, men udspænd din boligs tæpper; spar ikke, gør teltrebene 
lange og slå dine teltpæle fast. 
 
22:3 Thi du skal brede dig til højre og venstre, dit afkom tage ikke-jøderne i eje og bo i de øde byer. 
 
22:4 Frygt ej, du skal ikke beskæmmes, vær ej ræd, du skal ikke skuffes!  Thi din ungdoms skam skal 
du glemme, og du skal ikke erindre din ungdoms fejltrin, ej mindes din enkestands skændsel. 
 
22:5 Thi din skaber, din ægtemand, hans navn er Hærskarernes Herre, din Genløser er Israels 
Hellige; han kaldes al jordens Gud. 
 
22:6 Som en hustru, der sidder forladt med sorg i sinde, har Herren kaldt dig.  En ungdomsviv, kan 
hun forstødes?  siger din Gud. 
 
22:7 Jeg forlod dig et lidet øjeblik, men favner dig i stor barmhjertighed. 
 
22:8 Jeg skjulte i skummende vrede et øjeblik mit åsyn for dig, men forbarmer mig med evig 
kærlighed, siger din Genløser, Herren. 
 
22:9 Og dette er mig som Noas vande.  Thi som jeg har svoret, at Noas vande ikke mere skulle 
oversvømme jorden, så har jeg også svoret, at jeg ikke mere vil være vred på dig. 
 
22:10 Thi bjergene viger og højene rokkes, men min kærlighed viger ikke fra dig, ej heller skal pagten 
med mit folk rokkes, siger Herren, din Forbarmer. 
 
22:11 Du arme, forblæste, utrøstede!  Se, jeg bygger dine sten op med skønne farver, lægger din grund 
med safirer. 
 
22:12 Og jeg vil gøre dine vinduer af agater og dine porte af karfunkler og hele din ringmur af ædelsten. 
 
22:13 Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred. 
 



22:14 I retfærd skal du grundfæstes.  Vær tryg for vold, du har intet at frygte, for rædsler, de kommer 
dig ikke nær! 
 
22:15 Se, de skal visselig angribe dig, men uden min vilje; og enhver, der angriber dig, skal falde for din 
skyld. 
 
22:16 Se, det er mig, som har skabt smeden, som blæser en kulild op og tilvirker våben ved sin kunst, 
men ødelæggeren skaber jeg også. 
 
22:17 Intet våben, der smedes mod dig, skal du', hver tunge, der trætter med dig, får du dømt.  Dette er 
Herrens tjeners lod, og deres retfærdighed er af mig, siger Herren. 
 

Kapitel 23 
 
23:1 Og se, nu siger jeg jer, at I burde undersøge disse ting.  Ja, jeg giver jer en befaling, at I skal 
undersøge dem flittigt; thi Esajas's ord er storladne. 
 
23:2 Thi han talte visselig om alle ting, der angår mit folk, som er af Israels hus; derfor måtte han også 
tale til ikke-jøderne. 
 
23:3 Og alt, hvad han talte, har været eller skal blive i overensstemmelse med de ord, han talte. 
 
23:4 Derfor, giv agt på mine ord; skriv det, som jeg har sagt jer; og efter Faderens tid og vilje skal 
disse ord udgå til ikke-jøderne. 
 
23:5 Og hver den, som vil lytte til mine ord og omvende sig og blive døbt, skal blive salig.  Ransag 
profeterne, thi der er mange, som vidner om disse ting. 
 
23:6 Og da Jesus havde sagt disse ord, sagde han atter til dem, efter at han havde udlagt alle 
skrifterne for dem, som de havde modtaget:  Se, jeg ønsker, at I skal skrive andre skrifter, som I ikke har. 
 
23:7 Og det skete, at han sagde til Nephi:  Tag de optegnelser frem, som I har skrevet. 
 
23:8 Og da Nephi havde taget optegnelserne frem og lagt dem for ham, betragtede han dem og 
sagde: 
 
23:9 Sandelig siger jeg jer:  Jeg befalede min tjener Samuel, lamaniten, at han skulle vidne for dette 
folk, at på den dag, da Faderen skulle herliggøre sit navn i mig, skulle mange hellige opstå fra de døde og 
vise sig for mange og tjene dem.  Og han sagde til dem:  Var det ikke så? 
 
23:10 Og hans disciple svarede ham og sagde:  Jo, Herre, Samuel profeterede i overensstemmelse 
med dine ord, og de blev alle opfyldt. 
 
23:11 Og Jesus sagde til dem:  Hvorfor har I ikke skrevet dette, at mange hellige opstod og viste sig for 
mange og tjente dem? 
 
23:12 Og Nephi erindrede, at dette ikke var blevet skrevet. 
 
23:13 Og Jesus befalede, at det skulle nedskrives; derfor blev det skrevet efter hans befaling. 
 
23:14 Og efter at Jesus havde forklaret alle skrifterne under eet, som de havde skrevet, befalede han 
dem, at de skulle forkynde det, som han havde forklaret dem. 
 

Kapitel 24 
(Sammenlign Malakias 3) 

 



24:1 Og det skete, at han befalede dem, at de skulle skrive de ord, som Faderen havde givet 
Malakias, som han skulle gøre dem bekendt med.  Og efter at de var blevet skrevet, udlagde han dem.  
Og det er de ord, han talte til dem:  Så sagde Faderen til Malakias:  Se, jeg sender min engel, og han skal 
berede vejen for mig, og Herren, som I søger, skal pludselig komme til sit tempel, ja, selve pagtens engel, 
som I fryder jer i, se, han kommer, siger Hærskarernes Herre. 
 
24:2 Men hvem kan tåle hans tilkommelses dag?  Og hvem kan bestå, når han viser sig?  Thi han er 
som smelterens ild og tvætterens lud. 
 
24:3 Han sidder og smelter og renser sølv; han renser Levis sønner, lutrer dem som guld og sølv, så 
de kan frembære offergave for Herren i retfærdighed. 
 
24:4 Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren velbehagelig som i fordums dage og i 
henrundne år. 
 
24:5 Jeg nærmer mig jer til dom og vidner i hast mod troldmændene, ægteskabsbryderne, menederne 
og dem, som undertrykker daglejere, enker og faderløse, den, der bortviser den fremmede og ikke frygter 
mig, siger Hærskarernes Herre. 
 
24:6 Thi jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner. 
 
24:7 Siden jeres fædres dage er I afveget fra mine bud, og har ikke holdt dem.  Vend om til mig, så vil 
jeg vende om til jer, siger Hærskarernes Herre.  Men I siger:  Hvorledes skal vi vende os? 
 
24:8 Skal et menneske bedrage Gud?  I bedrager mig jo!  Og I spørger:  Hvorved har vi bedraget dig?  
Med tienden og offerydelsen. 
 
24:9 I trues med forbandelse, for I bedrager mig, ja, alt folket gør det. 
 
24:10 Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, 
siger Hærskarernes Herre, om jeg da ikke åbner jer himlens sluser og udøser velsignelse over jer i 
overmål. 
 
24:11 Og jeg vil for jeres skyld skræmme æderne, så at de ikke ødelægger jer landets afgrøde, og 
vinstokken skal heller ikke lade sin frugt falde til jorden, førend tiden er inde, siger Hærskarernes Herre. 
 
24:12 Og alle folkene skal prise jer lykkelige, fordi I har et yndigt land, siger Hærskarernes Herre. 
 
24:13 I taler stærke ord imod mig, siger Herren.  Alligevel spørger I:  Hvad har vi talt imod dig? 
 
24:14 har sagt:  Det er ørkesløst at tjene Gud, og hvad gavner det, at vi har holdt hans bud, og at vi går 
sørgeklædte for Hærskarernes Herre? 
 
24:15 Vi må prise de hovmodige lykkelige.  De øver gudløshed og ophøjes; ja, de, der frister Gud, 
slipper godt derfra. 
 
24:16 Da talte de, som frygter Herren, ofte med hinanden.  Og Herren lyttede og hørte efter, og en bog 
blev skrevet for ham, for at de kunne ihukommes, som frygter Herren og tænker på hans navn. 
 
24:17 Og de skal tilhøre mig den dag, jeg vælger mine trofaste, siger Hærskarernes HErre, og jeg vil 
handle nænsomt med dem, som en fader handler nænsomt med sin søn, der tjener ham. 
 
24:18 Da skal I atter vende om og kende forskel på retfærdig og gudløs, på den, som tjener Gud, og 
den, som ikke tjener ham. 
 

Kapitel 25 



(Sammenlign Malakias 4) 
 
25:1 Thi se, dagen kommer, der brænder som en ovn, og alle hovmodige og alle, som øver 
ugudelighed skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskarernes 
Herre, så der ikke levnes rod eller gren af dem. 
 
25:2 Men for jer, som frygter mit navn, skal Retfærdighedens Søn oprejses med lægedom i sine 
vinger, og I skal gå fremad og vokse som kalve i båsen. 
 
25:3 Og I skal trampe de ugudelige ned; thi de skal blive til støv under jeres fodsåler, den dag jeg 
griber ind, siger Hærskarernes Herre. 
 
25:4 Kom min tjener Moses's lov ihu, hvem jeg pålagde vedtægter og lovbud om alt Israel på Horeb. 
 
25:5 Se, jeg sender jer Elias, profeten, før Herrens store og frygtelige dag kommer. 
 
25:6 Han skal vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til fådrene, at jeg ikke skal komme og 
slå jorden med band. 
 

Kapitel 26 
 
26:1 Efter at Jesus havde sagt alt dette, udlagde han det for folket; og han forklarede alt for dem, både 
stort og småt. 
 
26:2 Og han sagde:  Faderen har befalet mig, at jeg skulle give jer de skrifter, som I ikke har hos jer, 
thi det var efter hans visdom, at de skulle gives kommende slægter. 
 
26:3 Og han forklarede alting, lige fra begyndelsen til den tid, da han skal komme i sin herlighed, ja, alt 
hvad der skal ske på jorden, til elementerne skal smelte af brændende hede og jorden bliver rullet 
sammen som en pergamentrulle, og himlen og jorden skal forgå; 
 
26:4 og lige til den store og sidste dag, da alle slægter, stammer, tungemål og folk skal stå foran Gud 
for at blive dømt efter deres gerninger, havad enten de er gode eller dårlige; 
 
26:5 dersom de er gode til det evige livs opstandelse, og dersom de er onde til fordømmelsens 
opstandelse; og disse er sideløbende, den ene på den ene side og den anden på den anden side, alt 
efter den barmhjertighed, retfærdighed og hellighed, der er i Kristus, som var til før verdens begyndelse. 
 
26:6 Men nu kan der ikke i denne bog skrives en hundrededel af det, som Jesus lærte folket. 
 
26:7 Men se, Nephis plader indeholder størstedelen af det, som han lærte menneskene. 
 
26:8 Men det, der udgør en mindre del af det, han lærte menneskene, har jeg skrevet; og jeg har 
skrevet det i den hensigt, at det atter måtte komme til dette folks kundskab fra ikke-jøderne i 
overensstemmelse med de ord, som Jesus har talt. 
 
26:9 Og når de har modtaget dette, og det er nødvendigt, at de først modtager dette for at prøve deres 
tro, og når de tror på disse ting, da skal de større ting blive åbenbaret for dem. 
 
26:10 Men om så er, at de ikke vil tro dette, da skal det, som er større, tilbageholdes fra dem, til deres 
fordømmelse. 
 
26:11 Se, jeg stod i begreb med at skrive alt det, der var indgraveret på Nephis plader, men Herren 
forbød det og sagde:  Jeg vil prøve mit folks tro. 
 



26:12 Derfor skriver jeg, Mormon, det, som er blevet mig befalet af Herren.  Og nu slutter jeg, Mormon, 
mine ord og skrider til at skrive det, som er blevet mig befalet. 
 
26:13 Derfor ønsker jeg, at I skal forstå, at Herren virkelig belærte dette folk gennem tre dage; og 
derefter viste han sig ofte for dem, og han brød ofte brødet og velsignede det og gav dem det. 
 
26:14 Og det skete, at han underviste og betjente børnene, som tilhørte menneskeskaren, om hvem vi 
allerede har talt, og han løste deres tunge, og de talte store og forunderlige ting til deres fædre, ja, større 
end han havde åbenbaret for dem; og han løste deres tunge, så de kunne tale. 
 
26:15 Og efter at han havde vist sig for dem, opfor han til himlen anden gang og var gået til Faderen 
efter at have helbredet alle deres syge og lamme og åbnet de blindes øjne og opladt de døves øren og 
havde helbredet alle slags sygdomme mellem dem og endog oprejst en mand fra de døde og vist dem sin 
magt og var opfaren til Faderen -- 
 
26:16 se, da skete det, at folkeskaren samledes næste dag igen, og de så og hørte disse børn, ja selv 
spædbørn åbnede munden og udtalte forunderlige ting; men det blev forbudt at nedskrive, hvad de 
sagde. 
 
26:17 Og fra det tidspunkt begyndte disciplene, som Jesus havde udvalgt, at døbe og lære alle dem, 
som kom til dem; og så mange, som blev døbt i Jesu navn, blev fyldt med den Helligånd. 
 
26:18 Og mange af dem så og hørte uudsigelige ting, som det ikke er tilladt at skrive. 
 
26:19 Og de underviste og tjente hinanden, og de havde alle ting tilfællles og handlede retskaffent med 
hinanden. 
 
26:20 Og de gjorde alt det, som Jesus havde befalet dem. 
 
26:21 Og de, der blev døbt i Jesu navn, kaldtes Kristi kirke. 
 

Kapitel 27 
 
27:1 Og da nu Jesu disciple rejste omkring og prædikede det, som de både havde hørt og set og 
døbte i Jesu navn, skete det, at de kom sammen og forenede sig i kraftig bøn og faste. 
 
27:2 Og Jesus viste sig atter for dem, thi de bad til Faderen i hans navn; og Jesus kom og stod midt 
iblandt dem og sagde til dem:  Hvad vil I, at jeg skal give jer? 
 
27:3 Og de sagde til ham:  Herre, vi ønsker, at du vil sige os det havn, hvormed vi skal kalde denne 
kirke; thi der er opstået strid blandt folket angående denne sag. 
 
27:4 Og Herren sagde til dem:  Sandelig, sandelig siger jeg jer:  Hvorfor vil folk strides og kives 
angående denne sag? 
 
27:5 Har de ikke læst skriften, som siger, at de må påtage sig Kristi navn, som er mit navn; thi ved 
dette navn skal de kaldes på den yderste dag. 
 
27:6 Og den, som påtager sig mit navn og holder ud indtil enden, skal blive salig på den yderste dag. 
 
27:7 Derfor skal I gøre alt, hvad I gør, i mit navn; derfor skal I kalde kirken ved mit navn, og I skal 
påkalde Faderen i mit navn, så han kan velsigne kirken for min skyld. 
 
27:8 Og hvordan kan den være min kirke, når den ikke kaldes ved mit navn?  Thi, dersom en kirke 
kaldes ved Moses's navn, da er det Moses's kirke; eller når den kaldes efter noget andet menneskes 



navn, da er den det menneskes kirke; men dersom den kaldes ved mit navn, så er den min kirke, hvis 
den er bygget på mit evangelium. 
 
27:9 Sandelig siger jeg jer, at I er bygget på mit evangelium; derfor skal I, når I giver noget et navn, 
kalde det ved mit navn; når I derfor påkalder Faderen for kirken, og det sker i mit navn, da vil Faderen 
bønhøre jer; 
 
27:10 og dersom kirken er bygget på mit evangelium, så vil Faderen vise sine egne gerninger deri. 
 
27:11 Men dersom den ikke er bygget på mit evangelium, men er bygget på menneskeværk eller på 
djævelens værk, sandelig siger jeg jer, da vil de fol en tid have glaæde af deres værk, men snart kommer 
enden, og da hugges de om og kastes i ilden, hvorfra intet vender tilbage. 
 
27:12 Thi deres værk følger dem, og det er for deres værks skyld, at de bliver omhugget; derfor ihukom, 
hvad jeg har sagt jer. 
 
27:13 Se, jeg har givet jer mit evangelium, og dette er det evangelium, som jeg har givet jer -- at jeg 
kom til verden for at gøre min Faders vilje, fordi min Fader sendte mig. 
 
27:14 Og min Fader sendte mig, for at jeg kunne blive løftet op på korset, og efter at jeg havde været 
opløftet på korset, at jeg da kunne drage alle mennesker til mig, så at ligesom jeg har været opløftet ved 
menneskene, således skulle menneskene opløftes ved Faderen til at stå frem for mig og dømmes efter 
deres gerninger, enten de er gode eller slette. 
 
27:15 Og af denne grund er jeg blevet opløftet; derfor vil jeg i overensstemmelse med Faderens magt 
drage alle mennesker til mig, for at de kan blive dømt efter deres gerninger. 
 
27:16 Og det skal ske, at den, der omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal blive fyldt; og dersom 
han holder ud indtil enden, se, da skal jeg frikende ham for min Fader på den dag, da jeg skal stå og 
dømme verden. 
 
27:17 Og de, som ikke holder ud indtil enden, skal også omhugges og kastes i ilden, hvorfra de ikke 
mere kan vende tilbage på grund af Faderens retfærdighed. 
 
27:18 Og det er det ord, han har givet menneskenes børn.  Og af den grund opfylder han de ord, som 
han har givet, og han lyver ikke, men opfylder alle sine ord. 
 
27:19 Intet urent kan indkomme i hans rige; derfor indgår ingen tilhans hvile, uden de, der har vasket 
deres klæder i mit blod som følge af deres tro og omvendelse fra alle deres synder samt deres trofasthed 
indtil enden. 
 
27:20 Og dette er befalingen:  Omvend jer, alle jordens ender, og kom til mig og bliv døbt i mit navn, så 
I må blive herliggjort ved at modtage den Helligånd, så at I må stå uplettede for mig på den yderste dag. 
 
27:21 Sandelig, sandelig siger jeg jer, dette er mit evangelium, og I ved, hvad I skal gøre i min kirke; thi 
de gerninger, I har set mig gøre, skal I også gøre; thi det, som I har set mig gøre, skal I også gøre. 
 
27:22 Derfor, salige er I, dersom I gør dette, thi I skal blive ophøjet på den yderste dag. 
 
27:23 Skriv det, som I har set og hørt med undtagelse af det, som er forbudt. 
 
27:24 Skriv dette folks gerninger, som skal gøres aldeles som det blev skrevet, hvad der er sket. 
 
27:25 Thi se, ud af bøgerne, som er blevet skrevet, og som skal skrives, skal dette folk dømmes, thi ved 
dem skal deres gerninger blive kendt af menneskene. 
 



27:26 Og se, alting er skrevet af Faderen; af den grund skal verden dømmes i overensstemmelse med 
de bøger, som skal skrives. 
 
27:27 Og vid dette, at I skal være dette folks dommere efter den dom, som jeg giver jer, og som skal 
være retfærdig.  Hvad slags mænd burde I da ikke være?  Sandelig siger jeg jer:  Som jeg er. 
 
27:28 Og nu går jeg til Faderen.  Og sandelig siger jeg jer:  Hvad som helst I beder Faderen om i mit 
navn, det skal gives jer. 
 
27:29 Derfor, bed, og I skal få; bank på, så skal der lukkes op for jer; thi den, som beder, han får, og for 
den, der banker på, skal der lukkes op. 
 
27:30 Og se, nu er min glæde stor, ja, til fuldkommenhed over jer og over denne slægt; ja, endog 
Faderen og alle de hellige engle glæder sig over jer og over denne slægt; thi ingen af dem er fortabt. 
 
27:31 Se, jeg vil, at I skal forstå; thi jeg mener dem af denne slægt, som endnu er i live; ingen af dem er 
fortabt, og i dem har jeg en fuldkommen glæde. 
 
27:32 Men se, jeg er bedrøvet over den fjerde slægt fra denne generation, thi de bliver bortført i 
fangenskab af ham, akkurat som tilfældet var med fortabelsens søn; thi de vil sælge mig for sølv og guld 
og for det, som møl fortærer, og hvor tyve kan bryde ind og stjæle.  Og på den dag vil jeg hjemsøge dem 
og lade deres gerninger komme over deres egne hoveder. 
 
27:33 Og da Jesus havde sluttet denne tale, sagde han til sine disciple; Gå ind ad den snævre port; thi 
den port er snæver, og den vej er trang, som fører til livet, og de er få, som finder den; men den port er 
vid, og den vej er bred, som fører til fortabelsen, og de er mange, som går ind ad den, indtil natten 
kommer, da intet menneske kan arbejde. 
 

Kapitel 28 
 
28:1 Og da Jesus havde sagt disse ord, talte han til sine disciple, en for en, og sagde til dem:  Hvad 
begærer I af mig, efter at jeg er gået til Faderen? 
 
28:2 Og alle uden tre talte og sagde:  Vi ønsker, at vor virksomhed, hvortil du har kaldet os, må 
ophøre, når vi har opnået et menneskes fulde alder, så at vi snart må komme til dig i dit rige. 
 
28:3 Og han sagde til dem:  Salige er I, fordi I begærer dette af mig; derfor skal I komme til mig i mit 
rige, når I er blevet to og halvfjerdsindstyve år gamle; og hos mig skal I finde hvile. 
 
28:4 Og da han havde talt til dem, vendte han sig til de tre og sagde til dem:  Hvad vil I, at jeg skal 
gøre for jer, efter at jeg er gået til Faderen? 
 
28:5 Og de var bedrøvede om hjertet, thi de vovede ikke at tale til ham om det, de ønskede. 
 
28:6 Og han sagde til dem:  Se, jeg kender jeres tanker, og I har ønsket det samme, som Johannes, 
min elskede, ønskede af mig, han, som var med mig i min tjeneste, førend jeg blev korsfæstet af jøderne. 
 
28:7 Derfor, saligere er I, thi I skal aldrig smage døden, men I skal leve og se alle Faderens gerninger 
for menneskenes børn, ja, indtil alt skal fuldkommes efter Faderens vilje, når jeg skal komme i min 
herlighed med himlens kræfter. 
 
28:8 Og I skal aldrig lide dødens kval, men når jeg kommer i min herlighed, skal I forvandles i et 
øjeblik fra dødelighed til udødelighed, og da skal I blive velsignet i min Faders rige. 
 



28:9 Og atter, I skal ikke have smerter, medens I lever i kødet, ej heller sorg uden for verdens synders 
skyld; og alt dette vil jeg gøre på grund af det, som I har ønsket af mig, thi I har ønsket at få lov til at føre 
menneskesjæle til mig, så længe verden står. 
 
28:10 Og derfor skal I have fuldkommen glæde, og I skal sidde i min Faders rige; ja, jeres glæde skal 
være fuldkommen, ligesom Faderen har givet mig fuldkommen glæde, og I skal blive ligesom jeg er, og 
jeg er ligesom Faderen, og Faderen og jeg er eet; 
 
28:11 og den Helligånd bærer vidnesbyrd om Faderen og mig; og Faderen giver menneskebørnene den 
Helligånd for min skyld. 
 
28:12 Og da Jesus havde talt disse ord, rørte han ved hver af dem med fingeren med undtagelse af de 
tre, som skulle blive tilbage, og derefter forlod han dem. 
 
28:13 Og se, himlene blev åbnet, og de blev optaget til himlen og så og hørte uudsigelige ting. 
 
28:14 Og det blev dem forbudt at omtale det; og der blev heller ikke givet dem magt til at udtrykke det, 
som de så og hørte. 
 
28:15 Og de kunne ikke sige, om de var i legemet eller ude af legemet; thi det forekom dem, som om de 
havde gennemgået en forvanding og ombyttet dette kødelige egeme med en udødelig tilstand, så de 
kunne se det, der hører Gud sil. 
 
28:16 Og de optog atter deres virksomhed på jorden; dog forkyndte de ikke det, som de havde hørt og 
set på grund af den befaling, der var blevet dem givet i himlen. 
 
28:17 Og hvorvidt de var dødelige eller udødelige fra den dag, de blev forvandlet, ved jeg ikke; 
 
28:18 men så meget ved jeg efter den beretning, som blev givet -- de gik omkring i hele landet og 
prædikede for alle mennesker og optog alle dem i kirken, der troede på deres forkyndelse; de døbte dem, 
og så mange, som blev døbt, modtog den Helligånd. 
 
28:19 Og de blev kastet i fængsel af dem, som ikke tilhørte kirken.  Men de kunne ikke holdes fangne, 
thi fængslerne styrtede sammen. 
 
28:20 De blev kastet ned i jordhuler, men de slog jorden med Guds ord, så at de gennem hans magt 
blev udfriet af jordens dyb; derfor kunne man ikke grave grave, der var dybe nok til at holde dem tilbage. 
 
28:21 Og tre gange blev de kastet i en brændende ovn, men de tog ingen skade. 
 
28:22 Og to gange blev de kastet ned i en hule med vilde dyr, men se, de legede med dyrene, som et 
barn leger med et diende lam, og tog ingen skade. 
 
28:23 Og således gik de ud blandt hele Nephis rolk og prædikede Kristi evangelium for alle mennesker 
overalt i landet; og disse blev omvendt til Herren og forenedes med Kristi kirke; og således blev dette 
slægtled velsigned ifølge Jesu ord. 
 
28:24 Og nu holder jeg, Mormon, op med at tale om disse ting for en tid. 
 
28:25 Se, jeg stod i begreb med at skrive navnene på dem, som aldrig skulle smage døden, men 
Herren forbød mig det; derfor skriver jeg dem ikke, thi de er skjult for verden. 
 
28:26 Men se, jeg har set dem, og de har prædiket for mig. 
 
28:27 Se, de skal være blandt ikke-jøderne, og ikke-jøderne skal ikke kende dem. 
 



28:28 De skal også være blandt jøderne, og jøderne skal ikke kende dem. 
 
28:29 Men det skal ske, når Herren i sin visdom finder det tilrådeligt at lade dem virke blandt alle Israels 
spredte stammer og alle slægter, stammer, tungemål og folk, at de skal bringe mange sjæle af disse folk 
til Jesus, for at deres ønske kan blive opfyldt, men kun gennem Guds overbevisende kraft, som er i dem. 
 
28:30 Og de er som Guds engle, og dersom de beder til Faderen i Jesu navn, kan de vise sig for hvem 
som helst, som de finder for godt. 
 
28:31 Derfor skal store og underfulde gerninger udføres af dem, førend den store dag kommer, da alle 
mennesker visselig må stå for Guds domstol. 
 
28:32 Ja, endog blandt de ikkejødiske folk skal et stort og vidunderligt værk udføres af dem før 
dommens dag. 
 
28:33 Og dersom I har alle de skrifter, som giver en beretning om alle Kristi vidunderlige gerninger, vil I 
vide, at disse ting skal visselig ske efter Kristi ord. 
 
28:34 Og ve den, som ikke vil lytte til Jesu Ord eller til deres, som han har udvalgt og udsendt blandt 
dem; thi den, som ikke modtager Jesu ord eller deres ord, som han har udsendt, modtager ikke ham; og 
derfor vil han ikke modtage dem på den yderste dag; 
 
28:35 og det ville være bedre for dem, om de aldrig var blevet født.  Thi mener I, at I kan flygte for en 
fortørnet Guds retfærdighed, som er blevet trådt under fødder af mennesker, og at frelse kan komme på 
denne måde? 
 
28:36 Og nu, da jeg talte angående dem, som Herren har udvalgt, ja, de tre, som blev optaget til 
himlen, at jeg ikke vidste, om de var blevet renset fra dødelighed til udødelighed -- 
 
28:37 men se, siden jeg skrev dette, har jeg adspurgt Herren, og han har åbenbaret det for mig, at 
deres legemer visselig må have gennemgået en forandring, da de ellers nødvendigvis måtte smage 
døden; 
 
28:38 derfor måtte deres legeme gennemgå en forandring, for at de ikke skulle smage døden, og for at 
de ikke skulle lide smerte eller sorg uden for verdens synders skyld. 
 
28:39 Men denne forandring er ikke den samme som den, der skal finde sted på den yderste dag; men 
de gennemgik en forandring, så Satan ikke kunne have magt over dem og ikke friste dem; og de blev 
helliggjort i kødet, så de var hellige, og jordens magter kunne ikke holde dem bundet. 
 
28:40 Og i denne tilstand skal de forblive indtil Kristi doms dag; og på denne dag skal de undergå en 
større forvandling og modtages i Faderens rige for ikke mere at gå udderfra, men bo hos Gud evindeligen 
i himlene. 
 

Kapitel 29 
 
29:1 Og se, jeg siger jer, at når Herren i sin visdom finder for godt at lade disse ord komme til ikke-
jøderne i overensstemmelse med sit ord, da kan I vide, at den pagt, som Faderen har gjort med Israels 
børn angående deres tilbageførelse til deres arveland, allerede begynder at blive opfyldt. 
 
29:2 Og I kan da vide, at Herrens ord, som bliver talt af de hellige profeter, skal blive opfyldt; og I 
behøver da ikke at sige, at Herren tøver med at komme til Israels børn. 
 
29:3 Og I behøver da ikke at forestille jer i hjertet, at de ord, som er blevet talt, har været forgæves, thi 
se, Herren skal ihukomme sin pagt, som han har gjort med sit folk, som er af Israels hus. 
 



29:4 Og når I ser disse ord komme frem blandt jer, de behøver I ikke længere at foragte Herrens værk; 
thi han holder retfærdighedens sværd i sin højre hånd; og se, dersom I på den dag foragter hans værk, 
da vil han snart lade det falde på jer. 
 
29:5 Ve den, som foragter Herrens handlinger, ja, ve den, der fornægter Kristus og hans værk. 
 
29:6 Ja, ve den, der fornægter Herrens åbenbaringer, og som siger, at Herren ikke længer virker ved 
åbenbaring eller ved profeti eller ved gaver eller ved tungemål eller ved helbredelse eller ved den 
Helligånds kraft. 
 
29:7 Ja, og ve den, som på den dag for vindings skyld, skal sige, at der ikke kan udføres mirakler ved 
Jesus Kristus; thi den, der gør det, skal blive som fortabelsens søn, for hvem der, ifølge Kristi ord, ikke 
findes nåde. 
 
29:8 Og I behøver ikke mere at håne, foragte eller spotte jøderne eller nogle af de øvrige af Israels 
hus; thi se, Herren ihukommer sin pagt med dem, og han vil gøre med dem, som han har svoret. 
 
29:9 Derfor behøver I ikke at tro, at I kan vende Herrens højre hånd til den venstre, så at han ikke kan 
fælde dom og opfylde den pagt, som han har gjort med Israels hus. 
 

Kapitel 30 
 
30:1 Giv agt, o I ikke-jøder!  og hør Jesu Kristi ord, den levende Guds Søn, som han har befalet mig at 
tale angående jer; thi se, han befaler mig at skrive således: 
 
30:2 Vend jer, alle I ikke-jøder, fra jeres ugudelige veje og omvend jer fra jeres onde gerninger, jeres 
løgn, bedrageri, horeri og jeres hemmelige vederstyggeligheder og afguderi, fra mord og præstelist, 
misundelse og strid og fra alle jeres ugudeligheder og vederstyggeligheder og kom til mig og bliv døbt i 
mit navn, så at I kan få forladelse for jeres synder og blive fyldt med den Helligånd og blive regnet blandt 
mit folk, som er af Israels hus. 
 



Fjerde Nephi 
Nephis Bog 

 
Skrevet af Nephi, en Søn af Den Nephi, Som Var en af Jesu Kristi Disciple 

 
En beretning om Nephis folk ifølge hans optegnelser. 

 
1:1 Og det skete, at det fire og tredivte år og ligeledes det fem og tredivte år gik, og se, Jesu disciple 
havde grundlagt en Kristi kirke i alle omliggende lande.  Og så mange, som kom til dem og oprigtigt 
angrede deres synder, blev døbt i Jesu navn; og de modtog også den Helligånd. 
 
1:2 Og i det seks og tredivte år blev alle mennesker i hele landet, både nephiter og lamaniter, 
omvendt til Herren, og der var ingen strid og uenighed mellem dem, og alle handlede retskaffent med 
hinanden. 
 
1:3 De havde alle ting tilfælles; derfor fandtes der hverken fattige eller rige, trælle eller frie, men de 
var alle frigjort og deltagere i den himmelske gave. 
 
1:4 Og det syv og tredivte år forløb også, og der herskede stadig fred i landet. 
 
1:5 Og store og vidunderlige gerninger udførtes af Jesu disciple, som helbredte de syge og oprejste 
de døde, fik de lamme til at gå og de blinde til at se og de døve til at høre; og de udførte alle slags 
undergerninger blandt menneskenes børn, men ingen uden i Jesu navn. 
 
1:6 Og således hengik det otte og tredivte år og ligeledes det ni og tredivte, og det en og fyrretyvende 
og to og fyrretyvende år lige til det ni og fyrretyvende år var gået og ligeledes det en og 
halvtredsindstyvende og det to og halvtredsindstyvende,ja lige til der var gået ni og halvtredsindstyve år. 
 
1:7 Og Herren velsignede dem overordentligt i landet, ja, så meget, at de atter byggede byer, hvor 
byerne var blevet ødelagt af ild. 
 
1:8 Ja, selv den store by Zarahemla lod man igen opbygge. 
 
1:9 Men mange byer var sunket og lå under vand; derfor kunne disse byer ikke genopbygges. 
 
1:10 Og Nephis folk blev stærkt og formeredes overordentligt hurtigt, og de blev et meget smukt og 
behageligt folk. 
 
1:11 Og de giftede sig og bortgiftede og blev velsignet i forhold til de mange forjættelser, som Herren 
havde givet dem. 
 
1:12 Og de rettede sig ikke mere efter forordningerne og forskrifterne i Moselov, men efter de bud, 
som de havde fået af Herren, deres Gud; og de blev ved med at faste og bede og kom ofte sammen både 
for at bede og at høre Herrens ord. 
 
1:13 Og der forekom ingen stridigheder blandt befolkningen i hele landet, men kraftige gerninger 
udførtes blandt Jesu disciple. 
 
1:14 Og således gik det en og halvfjerdsindstyvende år og ligeledes det to og halvfjerdsindstyvende 
år, ja til slut var der forløbet ni og halvfjerdsindstyve år; ja, der var gået hundrede år, og Jesu disciple, 
som han havde udvalgt, var alle gået til Guds paradis med undtagelse af de tre, som skulle blive tilbage, 
og andre disciple var blevet ordineret i deres sted; og der var ligeledes mange af denne slægt gået 
hinsides. 
 
1:15 Og der fandtes ingen strid i landet, fordi Guds kærlighed boede i folkets hjerte. 
 



1:16 Og der var ingen misundelse, strid eller oprør, horeri, løgn eller mord og heller ikke vellyst under 
nogen form; der kunne i sandhed ikke findes noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet skabt 
ved Guds hånd. 
 
1:17 Der fandtes hverken røvere eller mordere, hverken lamaniter eller -- iter i nogen form; men de var 
alle eet, Kristi børn og arvinger til Guds rige. 
 
1:18 Og hvor lykkelige var de ikke!  Thi Herren velsignede dem alle i deres foretagender; ja, de blev 
velsignet og havde fremgang, til der var gået et hundrede og ti år, og det første slægtled fra Kristus var 
gået hinsides, og der fandtes ingen uenighed i hele landet. 
 
1:19 Og det skete, at Nephi, som havde ført denne sidste optegnelse, (og han skrev den på Nephis 
plader) døde, og hans søn Amos førte optegnelserne i hans sted; og han skrev dem også på Nephis 
plader. 
 
1:20 Og han førte disse optegnelser i fire og firsindstyve år, og der herskede stadig fred i landet med 
undtagelse af en mindre del af folket, som havde gjort oprør mod kirken og antaget navnet lamaniter; 
derfor begyndte der igen at blive lamaniter i landet. 
 
1:21 Og Amos døde også (og der var gået et hundrede og fire og halvfemsindstyve år siden Kristi 
komme), og hans søn Amos førte optegnelserne i hans sted, og han førte dem også på Nephis plader, og 
de blev også skrevet i Nephis bog, som er denne bog. 
 
1:22 Og se, der var forløbet to hundrede år, og det andet slægtled var alle gået hinsides med 
undtagelse af nogle ganske få.  {201 e.K.} 
 
1:23 Og nu vil jeg, Mormon, at I skal vide, at menneskene i den grad havde formeret sig, så de havde 
bredt sig over hele landet, og at de var blevet overordentlig rige som følge af deres fremgang i Kristus. 
 
1:24 Men i det to hundrede og første år begyndte nogle blandt dem at blive hovmodige og gå med 
kostbare klæder og med alle slags fine perler og verdens skønne ting. 
 
1:25 Og fra den tid af havde de ikke mere deres gods og formue fælles. 
 
1:26 Og de begyndte at dele sig i klasser og selv at bygge sig kirker for vindings skyld, og de begyndte 
at fornægte Kristi sande kirke. 
 
1:27 Og da der var gået to hundrede og ti år, fandtes der mange kirker i landet; ja, der var mange 
kirker, som foregav at kende Kristus, og dog fornægtede de størstedelen af hans evangelium, så de tillod 
alle slags synder og uddelte det hellige til dem, som man havde nægtet det, fordi de var uværdige.  {211 
e.K.} 
 
1:28 Og denne kirke tog stærkt til som følge af ugudelighed og Satans magt, som havde fået tag i 
deres hjerter. 
 
1:29 Og der fandtes også en anden kirke, som fornægtede Kristus; og den forfulgte Kristi sande kirke 
på grund af medlemmernes ydmyghed og tro på Kristus; og de foragtede dem for de miraklers skyld, som 
blev udført iblandt dem. 
 
1:30 Derfor udøvede de magt og myndighed over Jesu disciple, som opholdt sig blandt dem og 
kastede dem ifængsel; men ved Guds magts ord, som var i dem, åbnede fængslerne sig, og disciplene 
gik frem og udførte store undere blandt dem. 
 
1:31 Men til trods for alle disse mirakler, forhærdede folket dog deres hjerter og søgte at dræbe dem, 
ligesom jøderne i Jerusalem tragtede Jesus efter livet, efter hans ord. 
 



1:32 Og de kastede dem i brændende ovne, men de kom ud, uskadte. 
 
1:33 Og de kastede dem også i vilde dyrs huler, og de legede med de vilde dyr, som et barn med et 
lam; og de kom up uden at have lidt skade. 
 
1:34 Men folket forhærdede alligevel deres hjerter, thi de lod sig lede af mange præster og falske 
profeter til at stifte nye kirker og til at begå al slags uretfærdighed.  Og de slog Jesu folk, men Jesu folk 
slog ikke igen.  Og således forfaldt de til vantro og ugudelighed fra år til år, indtil der var gået to hundrede 
og tredive år. 
 
1:35 Og i dette år, ja, i det to hundrede og en og tredivte år skete det, at der fandt en stor spaltning 
sted blandt folket. 
 
1:36 Og i dette år opstod der et folk, som blev kaldt nephiter, og de var sande troende på Kristus; og 
blandt dem var der sådanne, som af lamaniterne kaldtes jakobiter, josephiter og zoramiter; 
 
1:37 derfor kaldtes de, som havde den sande tro på Kristus og var Kristi sande tilbedere (og blandt 
disse var de tre Jesu disciple, som skulle blive tilbage), nephiter, jakobiter, josephiter og zoramiter. 
 
1:38 Og de, som forkastede evangeliet, blev kaldt lamaniter, lemueliter og ishmaeliter; de henfaldt ikke 
til vantro, men de gjorde forsætligt oprør mod Kristi evangelium og lærte deres børn, at de ikke skulle tro 
som deres fædre, som faldt fra fra begyndelsen. 
 
1:39 Og det skete som følge af fædrenes ugudelighed og vederstyggelighed, ligesom det var i 
begyndelsen.  Og de blev lært til at hade Guds børn, akkurat som lamaniterne fra begyndelsen blev lært 
til at hade Nephis børn. 
 
1:40 Og der var gået to hundrede og fire og fyrretyve år, og således var tilstanden blandt folket.  Den 
mere ugudelige del af befolkningen blev stærkere og blev langt talrigere end Guds børn.  {245 e.K.} 
 
1:41 Og de blev stadig ved med at bygge kirker til sig selv og pryde dem med alle slags kostbarheder.  
Og således forløb tiden til det to hundrede og halvtredsindstyvende år, ja lige til det to hundrede og 
tresindstyvende år. 
 
1:42 Og den ugudelige del af folket begyndte atter at indføre Gadiantons hemmelige eder og forbund. 
 
1:43 Og de, der blev kaldt Nephis folk, begyndte ligeledes at blive stolte i hjertet som følge af deres 
overmåde store rigdomme; de blev forfængelige ligesom deres brødre, lamaniterne. 
 
1:44 Og fra den tid begyndte disciplene at sørge over verdens synder. 
 
1:45 Og da tre hundrede år var forløbet, var både Nephis folk og lamaniterne blevet meget ugudelige, 
den ene som den anden. 
 
1:46 Og Gadiantonrøverne spredte sig over hele landet; og der fandtes ingen retfærdige med 
undtagelse af Jesu disciple.  Og folket samlede guld og sølv sammen i overflod og drev al slags handel. 
 
1:47 Og da der var gået tre hundrede og fem år (og menneskene lå stadig i ugudelighed), døde Amos; 
og hans broder Ammaron førte optegnelserne i hans sted.  {321 e.K.} 
 
1:48 Men da der var gået tre hundrede og tyve år, blev Ammaron tilskyndet af den Helligånd til at 
gemme optegnelserne, der var nedarvet fra slægt til slægt og var hellige, indtil det tre hundrede og 
tyvende år efter Kristi komme. 
 



1:49 Og han gemte dem til Herren, så at de atter måtte komme i hænderne på de øvrige af Jakobs 
hus i overensstemmelse med Herrens profetier og forjættelser.  Og således ender Ammarons 
optegnelser. 
 



Mormons Bog 

(Mellem 322 - 421 e.K.) 
 

Kapitel 1 

(Mellem 322-326 e.K.) 
 

1:1 Nu giver jeg, Mormon, en beretning om det, som jeg både har set og hørt og kalder den Mormons 
Bog. 
 
1:2 Omtrent på den tid, da Ammaron gemte optegnelserne i Herren, kom han til mig (jeg var da 
omtrent ti år gammel og begyndte at få nogen undervisning efter mit folks lærdom), og Ammaron sagde til 
mig:  Jeg ser, at du er et forstandigt barn med skarp opfattelsesevne. 
 
1:3 Derfor ønsker jeg, at du skal erindre det, som du har iagttaget angående dette folk, og når du er 
omkring fire og tyve år, skal du gå til landet Antum, til en høj, som kaldes Shim; dér har jeg opbevaret til 
Herren alle de hellige optegnelser angående dette folk. 
 
1:4 Og se, du skal tage Nephis plader med dig, og resten skal du efterlade på stedet; og du skal 
indgravere på Nephis plader alt det, som du har iagttaget angående dette folk. 
 
1:5 Og jeg, Mormon, en efterkommer af Nephi (og min fader hed Mormon) ihukom de ting, som 
Ammaron havde befalet mig. 
 
1:6 Og da jeg var elleve år gammel, blev jeg af min fader ført til landet mod syd, ja lige til Zarahemlas 
land.  {Om 322 e.K.} 
 
1:7 Hele landet var dækket med bygninger, og folket var næsten lige så talrigt som havets sand. 
 
1:8 Og i dette år udbrød der krig mellem nephiterne, som bestod af nephiter, jakobiter, josephiter og 
zoramiter; og denne krig stod mellem nephiterne og lamaniterne, lemueliterne og ishmaeliterne. 
 
1:9 Men lamaniterne, lemueliterne og ishmaeliterne blev kaldt lamaniter, og de to partier var nephiter 
og lamaniter. 
 
1:10 Og krigen mellem dem begyndte på grænserne af Zarahemla ved Sidons vande. 
 
1:11 Og nephiterne havde samlet et stort antal mænd, ja, over tredive tusinde.  Og i det samme år 
blev der udkæmpet adskillige slag, i hvilke nephiterne besejrede lamaniterne og dræbte mante af dem. 
 
1:12 Og lamaniterne afstod fra deres forehavende, og der blev sluttet fred i hele landet, og freden 
varede omtrent i fire år, og i dette tidsrum fandt der ingen blodsudgydelse sted. 
 
1:13 Men ugudelighed fik overhånd i hele landet i en sådan grad, at Herren borttog sine elskede 
disciple, og kraftige gerninger og helbredelse hørte op på grund af folkets ugudelighed. 
 
1:14 Og der fandtes ingen af Herrens gaver, og den Helligånd kom ikke over nogen på grund af deres 
ugudelighed og vantro. 
 
1:15 Og da jeg var alvorlig af naturen, besøgte Herren mig, da jeg var femten år gammel, og jeg 
smagte og erfarede Jesu godhed. 
 
1:16 Og jeg forsøgte at prædike for folket, men min mund var tillukket, og det blev mig forbudt at 
prædike for folket; thi se, de havde forsætligt gjort oprør mod Gud, og de elskede disciple var blevet taget 
bort fra landet for folkets ugudeligheds skyld.  {Om 326 e.K.} 
 



1:17 Men jeg forblev blandt dem, men det blev mig forbudt at prædike for dem for deres 
hårdhjertetheds skyld, og på grund deraf blev landet forbandet for deres skyld. 
 
1:18 Og disse Gadiantonrøvere, som var blandt lamaniterne, huserede i landet, så at indbyggerne 
begyndte at gemme deres skatte i jorden; og de blev usikre, fordi Herren havde forbandet landet, så de 
ikke kunne beholde deres skatte eller få dem tilbage. 
 
1:19 Og der fandtes trolddom, hekseri og magi, og den ondes kraft virkede over hele landet, så at alle 
Abinadis ord og ligeledes lamaniten Samuels ord blev opfyldt. 
 

Kapitel 2 
(Mellem 327-350 e.K.) 

 
2:1 Og i det samme år brød der igen krig ud mellem nephiterne og lamaniterne.  Og selv om jeg var 
ung, var jeg dog stor af vækst; derfor valgte Nephis folk mig til at være deres leder eller anfører for deres 
hære. 
 
2:2 Derfor marcherede jeg i mit sekstende år i spidsen for en nephitisk hær ud imod lamaniterne; og 
der var da gået tre hundrede og seks og tyve år.  {327-238 e.K.} 
 
2:3 Og i det tre hundrede og syv og tyvende år rykkede lamaniterne ud imod os med så overmåde 
store stridskræfter, så de indgød mine hære skræk; derfor ville de ikke kæmpe og begyndte at trække sig 
tilbage til de nordlige lande. 
 
2:4 Og vi kom til byen Angola, og vi indtog den og traf forberedelser til at forsvare os mod 
lamaniterne.  Og vi befæstede byen af alle kræfter; men til trods for alle vore forskansninger kom 
lamaniterne dog over os og drev os ud af byen. 
 
2:5 Og de drev os også ud af Davids land. 
 
2:6 Og vi drog videre og kom til Josvas land, som lå på den vestlige grænse ved havet. 
 
2:7 Og her samlede vi vort folk så hurtigt som muligt for at forene dem alle. 
 
2:8 Men se, landet var fyldt med røvere og lamaniter; og til trods for den store ødelæggelse, som 
truede mit folk, omvendte de sig dog ikke fra deres onde gerninger; og derfor spredtes der død og 
blodsudgydelse over hele landet, både på nephitisk og lamanitisk side; og der fandt en fuldstændig 
omvæltning sted i hele landet. 
 
2:9 Og lamaniterne havde en konge, hvis navn var Aaron, og han drog imod os med en hær på fire 
og fyrretyve tusinde mand.  Men se, jeg gjorde modstand mod ham med en hær på to og fyrretyve 
tusinde.  Og det skete, at jeg slog ham med min hær, så han flygtede for mig.  Og se, alt dette skete, og 
der var forløbet tre hundrede og tredive år.  {331 e.K.} 
 
2:10 Og det skete, at nephiterne begyndte at omvende sig fra deres ugudelighed og at beklage sig, 
som profeten Samuel havde profeteret; thi se, intet menneske kunne beholde det, der var dets eget, på 
grund af de mange tyve, røvere og mordere og den megen trolddom og hekseri, som fandtes i landet. 
 
2:11 Således opstod der sorg og jammer i hele landet som følge af disse ting, især blandt Nephis folk. 
 
2:12 Og det skete, at da jeg, Mormon, hørte deres klage og så deres jammer og sorg for Herren, 
frydede mit hjerte sig, thi jeg kendte Herrens barmhjertighed og langmodighed, hvorfor jeg troede, han 
ville være dem nådig, så at de atter skulle blive et retfærdigt folk. 
 



2:13 Men se, min glæde var forgæves, thi deres sorg fik dem ikke til at omvende sig på grund af Guds 
godhed; men det var snarere de fordømtes sorg, fordi Herren ikke altid ville give dem lov til at boltre sig i 
synd. 
 
2:14 Og de kom ikke til Jesus med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, men de forbandede 
Gud og ønskede at dø.  Dog kæmpede de med sværdet for livet. 
 
2:15 Og jeg blev igen overfaldet af sorg, og jeg så, at nådens dag var forbi for dem, både timeligt og 
åndeligt; thi jeg så tusinder af dem hugget ned i åbent oprør mod deres Gud, og de blev stablet op i 
dynger som skarn på jorden.  Og således var der forløbet tre hundrede og fyrretyve år.  {345 e.K.} 
 
2:16 Og i det tre hundrede og fem og fyrretyvende år begyndte nephiterne at flygte for lamaniterne; og 
de blev forfulgt lige til de kom til Jashons land, førend det var muligt at standse dem på flugten. 
 
2:17 Og byen Jashon lå i nærheden af det land, hvor Ammaron havde opbevaret optegnelserne til 
Herren, for at de ikke skulle blive ødelagt.  Og se, jeg gik efter Ammarons ord og tog Nephis plader og 
skrev en optegnelse efter Ammarons ord. 
 
2:18 Og på Nephis plader skrev jeg en udførlig beretning om al deres ugudelighed og 
vederstyggelighed; men på disse plader afholder jeg mig fra at skrive en udførlig beretning om deres 
ugudelighed og vederstyggelighed; thi se, jeg har haft et uafbrudt billede på ugudelighed og 
vederstyggelighed for mine øjne, lige siden jeg var i stand til at danne mig et skøn over menneskenes 
veje. 
 
2:19 Og ve mig for deres ugudeligheds skyld, thi i alle mine dage har mit hjerte været fyldt med sorg 
på grund af deres ugudelighed; alligevel ved jeg, at jeg skal blive ophøjet på den yderste dag. 
 
2:20 I dette år blev Nephis folk atter forjaget og fordrevet.  Og det skete, at vi blev drevet videre, indtil 
vi kom nordpå til det land, som kaldes Shem. 
 
2:21 Og vi befæstede byen Shem, og vi samlede så mange af vore folk deri, som det var muligt i håb 
om, at vi måske kunne redde dem fra undergang. 
 
2:22 Og i det tre hundrede og seks og fyrretyvende år begyndte de igen at angribe os.  {346 e.K.} 
 
2:23 Og jeg talte til mit folk og lagde dem inderligt på sinde, at de skulle kæmpe modigt mod 
lamaniterne og kæmpe for deres hustruer og børn, deres huse og deres hjem. 
 
2:24 Og mine ord vakte deres tapperhed i nogen grad, så at de ikke flygtede for lamaniterne, men 
modstod dem djærvt. 
 
2:25 Og vi kæmpede med en hær på tredive tusinde mod en hær på halvtredsindstyve tusinde.  Og vi 
holdt stand imod dem med så stor tapperhed, at de flygtede for os. 
 
2:26 Og da de flygtede, forfulgte vi dem med vore hære, indhentede dem og slog dem igen; dog var 
Herrens styrke ikke med os, og vi var overladt til os selv, så at Herrens ånd ikke boede ios; derfor var vi 
blevet lige så svage som vore brødre. 
 
2:27 Og mit hjerte sørgede over denne mit folks store ulykke, som havde ramt dem på grund af deres 
ugudelighed og vederstyggeligheder.  Men se, vi drog mod lamaniterne og mod Gadiantonrøverne, indtil 
vi igen havde tilbagevundet vort arveland. 
 
2:28 Og det tre hundrede og ni og fyrretyvende år var forløbet.  Og i det tre hundrede og 
halvtredsindstyvende år forhandlede vi med lamaniterne og Gadiantonrøverne, og vore arvelande blev 
delt.  {350 e.K.} 
 



2:29 Og lamaniterne gav os det nordlige land til det snævre pas, som fører ind idet sydlige land, og vi 
gav lamaniterne alt det sydlige land. 
 

Kapitel 3 

(Mellem 360-362 e.K.) 
 
3:1 Og Lamaniterne drog ikke igen ud mod os til kamp, førend der var gået ti år.  Og se, jeg havde 
beskæftiget mit folk, nephiterne, med at forberede deres lande og våben til kamp.  {360 e.K.} 
 
3:2 Og Herren sagde til mig:  Råb til dette folk -- Omvend jer og kom til mig og bliv døbt og opbyg min 
kirke igen, og I skal blive skånet. 
 
3:3 Og jeg råbte til dette folk, men det var forgæves; og de indså ikke, at det var Herren, der havde 
skånet dem og givet dem lejlighed til at omvende sig, og de forhærdede deres hjerter mod Herren, deres 
Gud. 
 
3:4 Og det skete, efter at disse ti år var forløbet, og som i det hele udgjorde tre hundrede og 
tresindstyve år siden Kristi fødsel, at lamaniternes konge sendte mig en skrivelse, hvori han meddelte 
mig, at de igen beredte sig på at kæmpe mod os. 
 
3:5 Og jeg lod mit folk samle sig i Ødelæggelsens land i en by, som lå på grænsen tæt ved det 
snævre pas, som fører ind i det sydlige land. 
 
3:6 Og dér opstillede vi vore hære for at standse lamaniternes hære, så de ikke skulle sætte sig i 
besiddelse af nogen af vore lande; og vi befæstede os mod dem af al magt. 
 
3:7 Og i det tre hundrede og en og tresindstyvende år kom lamaniterne ned mod Ødelæggelsens by 
for at kæmpe mod os.  Og det skete, at vi slog dem i dette år, så de igen vendte tilbage til deres egne 
lande. 
 
3:8 Og i det tre hundrede og to og tresindstyvende år kom de igen til kamp mod os.  Og vi besejrede 
dem atter og dræbte et stort antal af dem, og deres døde blev kastet i havet.  {362 e.K.} 
 
3:9 Og på grund af de store ting, som mit folk, nephiterne, havde gjort, begyndte de at prale af egen 
styrke, og de begyndte at sværge ved himlene, at de ville hævne deres brødres blod, som var blevet slået 
ihjel af deres fjender. 
 
3:10 Og de svor ved himlene og ligeledes ved Guds trone, at de ville drage i krig mod deres fjender og 
udrydde dem af landet. 
 
3:11 Og jeg, Mormon, vægrede mig fra da af imod at være befalingshavende og anfører for dette folk 
på grund af deres ugudelighed og vederstyggelighed. 
 
3:12 Se, jeg havde anført dem til kamp mange gange til trods for deres ugudelighed og havde elsket 
dem af mit ganske hjerte efter Guds kærlighed, som var i mig; og jeg havde udøst min sjæl i bøn til Gud 
den hele dag for dem, men trods det skete det uden tro, fordi deres hjerter var forhærdede. 
 
3:13 Tre gange har jeg udfriet dem af deres fjenders hænder, men de har ikke omvendt sig fra deres 
synder. 
 
3:14 Og efter at de havde svoret ved alt, hvad der var blevet dem forbudt af vor Herre og Frelser 
Jesus Kristus, at de ville drage til kamp mod deres fjender og hævne deres brødres blod, se, da kom 
Herrens røst til mig og sagde: 
 
3:15 Hævnen hører mig til, og jeg vil gengælde; og da dette folk ikke omvender sig, efter at jeg har 
befriet dem, skal de blive udryddet af jorden. 



 
3:16 Og jeg vægrede mig ved at drage ud mod mine fjender; og jeg gjorde, som Herren havde befalet 
mig; og jeg stod som et unyttigt vidne for overfor verden at bevidne de ting, som jeg så og hørte i 
overensstemmelse med Åndens åbenbaringer, som havde vidnet om tilkommende ting. 
 
3:17 Derfor skriver jeg til jer, I ikke-jøder og ligeledes til dig, Israels hus, så at I, når værket begynder, 
skal berede jer på at vende tilbage til jeres arveland. 
 
3:18 Ja, se jeg skriver til alle jordens ender, ja til jer, Israels tolv stammer, som vil blive dømt efter 
jeres gerninger af de tolv, som Jesus udvalgte til at være sine disciple i Jerusalems land. 
 
3:19 Og jeg skriver også til de tilbageværende af dette folk, som skal dømmes af de tolv, som Jesus 
valgte i dette land; og de skal dømmes af de andre tolv, som Jesus valgte i Jerusalems land. 
 
3:20 Og Ånden kundgør mig disse ting; derfor skriver jeg til jer alle.  Og af denne grund skriver jeg til 
jer, for at I kan vide, at I alle skal stilles for Guds domstol, ja, hver sjæl, som tilhører hele Adams 
menneskelige familie; og I må stå og blive dømt efter jeres gerninger, enten de er gode eller onde; 
 
3:21 og ligeledes for at I skal tro på Jesus Kristi evangelium, som I skal have blandt jer; og ligeså for at 
jøderne, Herrens pagts folk, skal have andre vidner foruden ham, som de så og hørte, at Jesus, som de 
slog ihjel, var den sande Kristus og den sande Gud. 
 
3:22 Og jeg ønsker, at jeg kunne formå alle jordens ender til at omvende sig og berede sig til at stå for 
Kristi domstol. 
 

Kapitel 4 

(Mellem 363-375 e.K.) 
 
4:1 I det tre hundrede og tre og tresindstyvende år drog nephiterne ud fa Ødelæggelsens land for at 
kæmpe mod lamaniterne.  {363 e.K.} 
 
4:2 Og nephiternes hære blev drevet tilbage til Ødelæggelsens land.  Og medens de endnu var 
udmattede, kom en frisk lamanitisk hær over dem, og der udkæmpedes et stort slag med det resultat, at 
lamaniterne indtog Ødelæggelsens by og dræbte mange af nephiterne og tog mange fanger. 
 
4:3 Og de andre flygtede og forenede sig med indbyggerne i byen Teancum.  Og byen Teancum lå 
ved kysten og i nærheden af Ødelæggelsens by. 
 
4:4 Og nephiternes hære blev slået, fordi de var draget mod lamaniterne; thi havde det ikke været for 
det, ville lamaniterne ikke have haft nogenmagt over dem. 
 
4:5 Men se, Guds straffedomme vil ramme de ugudelige, og det er ved de ugudelige, at de ugudelige 
bliver straffet; thi det er de ugudelige, som ophidser menneskebørnenes hjerter til blodsudgydelse. 
 
4:6 Og det skete, at lamaniterne traf forberedelser til at angribe byen Teancum. 
 
4:7 Og i det tre hundrede og fire og tresindstyvende år angreb lamaniterne byen Teancum for også at 
sætte sig i besiddelse af den. 
 
4:8 Men de blev slået tilbage og drevet på flugt af nephiterne.  Og da nephiterne så, at de havde 
fordrevet lamaniterne, pralede de atter af deres styrke, og de drog ud i egen kraft og indtog atter 
Ødelæggelsens by. 
 
4:9 Alt dette var blevet gjort, og tusinder var omkommet på begge sider, både nephiter og lamaniter. 
 



4:10 Og det tre hundrede og seks og tresindstyvende år var gået, og lamaniterne kom igen til kamp 
mod nephiterne; alligevel angrede nephiterne ikke det onde, de havde gjort, men fremturede uophørligt i 
deres ugudelighed. 
 
4:11 Og det er umuligt for nogen tunge at beskrive eller for noget menneske at give en fuldstændig 
redegørelse for de forfærdelig lodige scener og det store blodbad, som fandt sted blandt folket, både 
blandt nephiterne og lamaniterne; men hvert hjerte var forhærdet, så de stadig frydede sig ved 
blodsudgydelse. 
 
4:12 Og der havde aldrig hersket så stor ugudelighed blandt nogen af Lehis børn og heller ikke i 
Israels hus, ifølge Herrens ord, som der nu herskede blandt dette folk. 
 
4:13 Men det skete, at lamaniterne indtog Ødelæggelsens by, fordi deres stridskræfter var stærkere 
end nephiternes. 
 
4:14 Og de rykkede også frem mod byen Teancum og fordrev indbyggerne og tog mange fanger, både 
kvinder og børn, og bragte dem som ofre til deres afguder. 
 
4:15 Og i det tre hundrede og syv og tresindstyvende år drog nephiterne, som var vrede, fordi 
lamaniterne havde ofret deres kvinder og børn, mod lamaniterne med stort raseri og slog dem endnu 
engang og drev dem ud af deres lande. 
 
4:16 Og lamaniterne kom ikke igen mod nephiterne førend i det tre hundrede og fem og 
halvfjerdsindstyvende år. 
 
4:17 Og i dette år angreb de nephiterne med alle deres stridskræfter; og man talte dem ikke, så 
mange var de. 
 
4:18 Og fra da af fik nephiterne ingen magt over lamaniterne, men de blev fordrevet af dem, som 
duggen forsvinder for solen. 
 
4:19 Og lamaniterne kom ned og angreb Ødelæggelsens by; og der udkæmpedes et vældigt slag i 
Ødelæggelsens land, i hvilket de slog nephiterne. 
 
4:20 Og de flygtede atter for dem og kom til byen Boaz, og dér holdt de stand mod lamaniterne med 
overmåde stor tapperhed, så at lamaniterne ikke kunne besejre dem, førend de angreb dem anden gang. 
 
4:21 Og da de kom anden gang, blev nephiterne fordrevet og dræbt og led et stort nederlag; deres 
kvinder og børn blev atter ofret til afguderne. 
 
4:22 Og nephiterne flygtede atter for dem og tog alle indbyggerne med sig, både fra byerne og 
landsbyerne. 
 
4:23 Og da jeg, Mormon, nu mærkede, at lamaniterne stod i begreb med at omstyrte landet, gik jeg til 
højen Shim og tog alle de optegnelser, som Ammaron havde gemt dér til Herren. 
 

Kapitel 5 

(Mellem 375-384 e.K.) 
 
5:1 Og jeg gik ud blandt nephiterne og fortrød den ed, jeg havde svoret, at jeg ikke mere ville hjælpe 
dem; og de gav mig atter kommandoen over deres hære, thi de troede, at jeg kunne befri dem for deres 
lidelser. 
 
5:2 Men se, jeg havde intet håb derom, thi jeg kendte Herrens straffedomme, som ville ramme dem; 
thi de omvendte sig ikke fra deres misgerninger, men de kæmpede for livet uden at påkalde det væsen, 
som havde skabt dem. 



 
5:3 Og lamaniterne angreb os, da vi var flygtet til byen Jordan; men se, de blev drevet tilbage, så de 
ikke indtog byen dengang. 
 
5:4 Og de angreb os igen, men vi forsvarede byen.  Og der fandtes ligeledes andre byer, som 
forsvaredes af nephiterne, og disse stærke fæstninger afskar dem, så de ikke kunne trænge ind i landet, 
som lå foran os, og udrydde indbyggerne i vort land. 
 
5:5 Men alle indbyggerne i de lande, som vi var draget forbi, og som vi ikke havde taget med os, blev 
udryddet af lamaniterne, og deres landsbyer, byer og større byer blev opbrændt med ild, og således 
forløb det tre hundrede og ni og halvfjerdsindstyvende år. 
 
5:6 Og i det tre hundrede og firsindstyvende år kom lamaniterne atter mod os til kamp, og vi holdt 
tappert stand imod dem; men det var altsammen forgæves, thi de var så mange, at de trampede 
nephiterne ned. 
 
5:7 Og vi begav os igen på flugt, og de, som kunne flygte hurtigere end lamaniterne, undslap, men 
de, som ikke kunne flygte hurtigere end lamaniterne, blev kastet om og dræbt. 
 
5:8 Og se, jeg, Mormon, ønsker ikke at oprøre menneskenes sjæle ved at fremstille for dem et så 
grusomt optrin af blod og drab, som foregik for mine øjne; men jeg ved, at alt dette visselig må 
kundgøres, og at alt, hvad der er skjult, må åbenbares på hustagene -- 
 
5:9 og at kundskab om disse ting må komme til de tilbageværende af dette folk og ligeledes til 
folkene, som Herren har sagt skal sprede dette folk, og dette folk skal ikke blive regnet for noget blandt 
dem; derfor skriver jeg en liden forkortelse, da jeg ikke vover at give en fuldstændig beskrivelse af det, 
som jeg har set på grund af den befaling, jeg har modtaget, og ligeledes for, at I ikke skal have altfor stor 
sorg på grund af dette folks ugudelighed. 
 
5:10 Dette forkynder jeg for deres efterkommere og også for ikke-jøderne, som har omsorg for Israels 
hus, og som kender og forstår, hvorfra deres velsignelser kommer. 
 
5:11 Thi jeg ved, at de vil sørge over Israels hus's ulykke; ja, de vil sørge over dette folks undergang; 
de vil sørge over, at dette folk ikke havde omvendt sig, så at de kunne være blevet favnet i Jesu arme. 
 
5:12 Dette skrives nu til de tilbageværende af Jakobs hus, og det er skrevet på denne måde, fordi Gud 
ved, at ugudelighed ikke vil bringe dem det; men det skal gemmes til Herren, så at det må komme frem i 
hans egen belejlige tid. 
 
5:13 Og det er den befaling, jeg har modtaget; og se, det skal komme frem ifølge Herrens befaling, når 
han i sin visdom finder det for godt. 
 
5:14 Og se, det skal komme til de ikke-troende blandt jøderne; og i dennehensigt skal det komme, for 
at de må blive overbevist, at Jesus er Kristus, den levende Guds Søn; at Faderen gennem sin højt 
elskede kan udføre sine store og evige hensigter ved at bringe jøderne eller det hele Israels hus tilbage til 
deres arveland, som Herren, deres Gud, har givet dem, og således opfylde sin pagt; 
 
5:15 og ligeledes for at dette folks efterkommere må få mere fuldkommen tro på hans evangelium, 
hvilket skal komme til dem fra ikke-jøderne; thi dette folk skal spredes og blive et mørkt, urent og 
frastødende folk, langt værre, end hvad der nogensinde har været iblandt os, ja selv værre, end hvad der 
har været iblandt lamaniterne, og dette på grund af deres vantro og afguderi. 
 
5:16 Thi se, Herrens ånd er allerede hørt op med at trættes med deres fædre, og de er uden Kristus 
og Gud i verden, og de drives omkring som avner for vinden. 
 



5:17 De var engang et dejligt folk, og de havde Kristus som deres hyrde; ja, de blev vejledt af Gud 
Faderen selv. 
 
5:18 Men se, nu bliver de ført omkring af Satan, ligesom avner drives af vinden, eller som et fartøj 
bliver kastet om på bølgerne, når det er uden sejl eller anker eller noget til at styre det med; og som det 
er, således er de. 
 
5:19 Og se, Herren har tilbageholdt de velsignelser, som de kunne have haft i landet, til fordel for ikke-
jøderne, som vil besidde landet. 
 
5:20 Men se, det skal ske, at de vil blive fordrevet og spredt af ikke-jøderne; men når de er blevet 
fordrevet og spredt af ikkejøderne, se, da vil Herren ihukomme den pagt, som han indgik med Abraham 
og med hele Israels hus. 
 
5:21 Og Herren vil også ihukomme de retfærdiges bønner, som er blevet opsendt til ham for dem. 
 
5:22 Og da, o I ikke-jøder, hvorledes kan I bestå for Guds magt, hvis I ikke omvender jer og vender om 
fra jeres onde veje? 
 
5:23 Ved I ikke, at I er i Guds hånd?  Ved I ikke, at han har al magt, og at jorden på hans befaling skal 
foldes sammen som en rulle. 
 
5:24 Derfor, omvend jer og ydmyg jer for ham, så at han ikke skal gå i rette med jer -- for at ikke en 
rest af Jakobs efterkommere skal gå ud iblandt jer som en løve og rive jer i stykker, og der ikke findes 
nogen, der kan redde jer. 
 

Kapitel 6 

(Om 385 e.K.) 
 
6:1 Nu slutter jeg mine optegnelser angående mit folk, nephiternes, udryddelse.  Og vi drog af sted 
foran lamaniterne. 
 
6:2 Og jeg, Mormon, sendte en skrivelse til lamaniternes konge og bad ham om tilladelse til at samle 
vort folk i landet Cumorah ved en høj, som kaldes Cumorah, og dér kunne vi levere dem et slag. 
 
6:3 Og lamaniternes konge opfyldte mit ønske. 
 
6:4 Og vi rykkede ind i landet Cumorah, og vi slog lejr rundt omkring højen Cumorah; og det var et 
land, der var rigt på søer, floder og kilder, og dér havde vi håb om at kunne vinde nogen fordel over 
lamaniterne. 
 
6:5 Og da der var gået tre hundrede og fire og firsindstyve år, havde vi indsamlet alle de 
tilbageværende af vort folk til Cumorahs land.  {385 e.K.} 
 
6:6 Og da vi havde indsamlet hele vort folk til Cumorahs land, se, da begyndte jeg, Mormon, at blive 
gammel; og da jeg vidste, at det ville blive mit folks sidste kamp, og da Herren havde befalet mig, at jeg 
ikke skulle lade optegnelserne, som var hellige, og som var blevet overleveret os af vore fædre, falde i 
lamaniternes hænder (thi lamaniterne ville ødelægge dem), derfor skrev jeg disse optegnelser fra Nephis 
plader, og jeg gemte alle de optegnelser, der var blevet mig anbetroet af Herren, i højen med undtagelse 
af disse få plader, som jeg overdrog min søn Moroni. 
 
6:7 Og nu så mit folk med deres hustruer og børn lamaniternes hære rykke frem imod sig, og med 
den forfærdende dødsangst, som fylder alle ugudeliges bryst, beredte de sig på at modtage dem. 
 
6:8 Og de kom til kamp mod os, og hver sjæl var fyldt med skræk, fordi de var så mange. 
 



6:9 Og de angreb mit folk med sværd og med buer og pile og med økser og med alle slags 
krigsvåben. 
 
6:10 Og mine mænd blev hugget ned, ja, alle mine ti tusinde, som var med mig, og jeg faldt såret midt 
iblandt dem; men de drog forbi mig uden at gøre ende på mit liv. 
 
6:11 Og da de var gået igennem og havdenedhugget hele mit folk med undtagelse af fire og tyve, 
hvoriblandt var min søn Moroni, så vi, som overlevede de døde af vort folk, om morgenen, da lamaniterne 
havde trukket sig tilbage til deres lejr, fra toppen af Cumorah høj, de ti tusinde af mit folk, som var blevet 
hugget ned, og som jeg havde ført i slaget. 
 
6:12 Og vi så også de ti tusinde af mit folk, som var blevet anført af min søn Moroni. 
 
6:13 Og se, Gidgiddonahs ti tusinde var faldet, og han lå midt iblandt dem. 
 
6:14 Og Lamah var faldet med sine ti tusinde; og Gilgal var faldet med sine ti tusinde, og Limhah var 
faldet med sine ti tusinde, og Joneam var faldet med sine ti tusinde, og Camenihah og Moronihah, 
Antionum, Shiblom, Shem og Josh var faldet med hver sine ti tusinde. 
 
6:15 Og der fandtes endnu ti andre, som var faldet for sværdet, hver med sine ti tusinde; ja, hele mit 
folk var faldet med undtagelse af de fire og tyve, som var hos mig, samt nogle få, som var flygtet til 
landene mod syd, og nogle få andre, som var løbet over til lamaniterne; og deres kød og ben og blod lå 
på jorden, efterladt af de hænder, som havde dræbt dem, til at rådne på jorden og til at hensmuldre og 
vende tilbage til moder jord. 
 
6:16 Og min sjæl var martret af fortvivlelse over de faldne af mit folk, og jeg råbte: 
 
6:17 O, I fagre!  Hvor kunne I vige fra Herrens veje!  O, I fagre, hvor kunne I forkaste den Jesus, som 
stod med åbne arme for at modtage jer! 
 
6:18 Se, dersom I ikke havde gjort dette, ville I ikke være faldet.  men se, I er faldet, og jeg sørger over 
tabet af jer. 
 
6:19 O, I elskelige sønner og døtre, fædre og mødre, mænd og hustruer, I fagre, hvorledes kunne I 
falde! 
 
6:20 Men se, I er borte, og min sorg kan ikke bringe jer tilbage. 
 
6:21 Og dagen kommer snart, da jeres dødelighed skal iføres udødelighed; og disse legemer som nu 
hensmuldrer i forkrænkelighed, skal blive til uforkrænkelige legemer; og da skal I stå for Kristi domstol for 
at blive dømt efter jeres gerninger; og dersom I findes retskafne, da bliver I salige hos jeres fædre, som er 
gået forud for jer. 
 
6:22 O, om I dog havde omvendt jer, førend denne store ødelæggelse kom over jer!  Men se, I er 
borte, og Faderen, den evige Fader i himlen, kender jeres tilstand, og han gør med jer efter sin 
retfærdighed og barmhjertighed. 
 

Kapitel 7 

(Om 385 e.K.) 
 
7:1 Og se, nu vil jeg tale noget til de tilbageværende af dette folk, som er blevet skånet, om det skulle 
ske, at Gud vil give dem mine ord, så de må vide, hvorledes det gik deres fædre; ja, jeg taler til jer, I 
tilbageværende af Israels hus, og det er de ord, jeg taler: 
 
7:2 Vid, at I er af Israels hus. 
 



7:3 Vid, at I må omvende jer; ellers kan I ikke blive salige. 
 
7:4 Vid, at I må nedlægge jeres krigsvåben og ikke mere finde behag i blodsudgydelse og ikke gribe 
til våben, medmindre Gud befaler jer det. 
 
7:5 Vid, at I må komme til kundskab om jeres forfædre og omvende jer fra alle jeres synder og 
uretfærdigheder og tro på Jesus Kristus, at han er Guds Søn, og at han blev slået ihjel af jøderne; men 
ved Faderens kraft opstod han igen, hvorved han har vundet sejr over graven, og i ham er også dødens 
brod opslugt. 
 
7:6 Og han tilvejebringer de dødes opstandelse, hvorved mennesket skal oprejses til at stå for hans 
domstol. 
 
7:7 Og han har tilvejebragt verdens forløsning, hvorved det gives den, som bliver fundet uskyldig for 
ham på dommens dag, at dvæle i Guds nærværelse i hans rige for dér, i en salig tilstand, som ingen 
ende har, at synge evige lovsange sammen med de himmelske kor til Faderen, Sønnen og den 
Helligånd, som er een Gud. 
 
7:8 Omvend jer derfor og bliv døbt i Jesu navn og hold fast ved Kristi evangelium, som vil komme til 
jer, ikke alene i disse optegnelser, men også i de optegnelser, som skal komme til nationerne fra jøderne, 
hvilke optegnelser skal komme fra ikke-jøderne til jer. 
 
7:9 Thi se, disse optegnelser er skrevet i den hensigt, at I skal tro de andre; og dersom I tror de 
andre, så skal I få kundskab om jeres forfædre og ligeledes om de vidunderlige gerninger, som udførtes 
blandt dem ved Guds kraft. 
 
7:10 Og I skal også vide, at I er en levning af Jakobs efterkommere, og derfor regnes I med til den 
første pagts folk; og om så sker, at I tror på Kristus og bliver døbt, først med vand og derefter med ild og 
med den Helligånd efter Frelserens eksempel, som han har givet os, da skal det gå jer vel på dommens 
dag.  Amen. 
 

Kapitel 8 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 
8:1 Se, jeg, Moroni, afslutter min fader Mormons optegnelser.  Jeg har kun få ting at skrive, som min 
fader har befalet mig. 
 
8:2 Efter det store og frygtelige slag ved Cumorah blev de nephiter, som var flygtet ind idet sydlige 
land, jaget af lamaniterne, indtil de alle var blevet udryddet. 
 
8:3 Min fader blev også dræbt af dem, og jeg er alene tilbage for at skrive den sørgelige beretning 
om mit folks undergang.  Men se, de er borte, og jeg opfylder min faders befaling.  Om de vil slå mig ihjel, 
ved jeg ikke. 
 
8:4 Derfor vil jeg skrive og gemme optegnelserne i jorden, og hvor jeg går hen, gør intet til sagen. 
 
8:5 Se, min fader har skrevet disse optegnelser, og han har skrevet, hvad hensigten var dermed.  Og 
se, jeg ville også skrive derom, dersom jeg havde plads på pladerne; men jeg har ikke plads, og malm 
har jeg ikke.  Min fader er faldet i slaget sammen med alle mine slægtninge, og jeg har ingen venner og 
har ingen steder at gå hen; og hvor længe Herren vil lade mig leve, ved jeg ikke. 
 
8:6 Se, der er gået fire hundrede år siden vor Herres og Frelsers komme.  {401 e.K.} 
 
8:7 Og se, lamaniterne har jaget mit folk, nephiterne, fra by til by og fra sted til sted, til de ikke mere 
er til; og stort har deres fald været, ja stor og forunderlig er mit folks, nephiternes, undergang. 
 



8:8 Og se, det er Herrens hånd, som har gjort det.  Og se, lamaniterne fører krig mod hinanden, og 
overalt i landet går der en uophørlig storm af mord og blodsuggydelse for sig, og ingen ved, hvad enden 
på krigen bliver. 
 
8:9 Og se, jeg siger ikke mere angående dem, thi der findes ingen andre end lamaniter og røvere, 
somholder til i landet. 
 
8:10 Og se, der er ingen, der kender den sande Gud uden Jesu disciple, som dvælede i landet, indtil 
folkets ugudelighed blev så stor, at Herren ikke gav dem lov til at blive hos folket; og om de er i landet, 
ved ingen. 
 
8:11 Men se, min fader og jeg har set dem, og de har undervist os. 
 
8:12 Og den, som modtager disse optegnelser og ikke fordømmer dem på grund af de 
ufuldkommenheder, som findes i dem, skal få kundskab om det, der er større end disse.  Se, jeg er 
Moroni, og var det muligt, ville jeg kundgøre alt for jer. 
 
8:13 Se, jeg holder op med at tale om dette folk.  Jeg er Mormons søn, og min fader var en af Nephis 
efterkommere. 
 
8:14 Og jeg er den samme, som gemmer disse optegnelser i Herren; pladerne er i sig selv ikke af 
nogen værdi på grund af Herrens befaling.  Thi han har visselig sagt, at ingen skal få dem for vindings 
skyld; men optegnelserne derpå er af stor værdi, og den, som bringer dem frem i dagens lys, vil Herren 
velsigne. 
 
8:15 Thi ingen kan have magt til at bringe dem frem i dagens lys, medmindre den bliver givet ham af 
Gud; thi Gud vil, at det kun skal gøres med hans ære for øje eller til gavn for Herrens gamle og længe 
spredte pagts folk. 
 
8:16 Og velsignet er han, som bringer disse ting rem i lyset, thi det skal komme ud af mørket frem i 
lyset i overensstemmelse med Guds ord; ja, de skal hentes op af jorden, og de skal skinne ud af mørket 
og komme til folkets kundskab, og det vil blive gjort ved Guds kraft. 
 
8:17 Og dersom der findes fejl deri, så er det menneskers fejl.  men se, vi ved ikke af nogen fejl; dog 
ved Gud alle ting; derfor må den, som dømmer, vogte sig for, at han ikke udsætter sig for faren ved 
helvedes ild. 
 
8:18 Og den, som siger:  Vis mig det, ellers skal I blive slået -- lad ham tage sig i agt, at han ikke 
befaler det, som er forbudt af Herren. 
 
8:19 Thi den, som dømmer forhastet, skal selv blive dømt; thi hans løn skal være i overensstemmelse 
med hans gerninger; derfor skal den, der slår, blive slået af Herren igen. 
 
8:20 Se, hvad skriften siger -- mennesket skal ikke slå, og han skal heller ikke dømme; thi dommen 
hører mig til, siger Herren, og hævnen hører også mig til, og jeg vil gengælde. 
 
8:21 Og den, der ånder vrede og strider mod Herrens værk og mod Herrens pagts folk, som er Israels 
hus, og som siger:  Vi vil tilintetgøre Herrens værk, og Herren vil ikke ihukomme sin pagt, som han har 
gjort med Israels hus -- han står i fare for at blive omhugget og kastet i ilden: 
 
8:22 thi Herrens evige hensigter skal fremskyndes, indtil alle hans forjættelser er blevet opfyldt. 
 
8:23 Ransag Esajas's profetier.  Se, jeg kan ikke skrive dem.  Ja, se, jeg siger jer, at de hellige, som er 
gået forud for mig, og som har ejet dette land, skal råbe, ja fra støvet skal de råbe til Herren; og så vist, 
som Herren lever, vil han ihukomme den pagt, som han har sluttet med dem. 
 



8:24 Og han kender deres bønner, at de var for deres brødres vel.  Og han kender deres tro; thi i hans 
navn kan de flytte bjerge, og i hans navn kan de få jorden til at skælve, og ved hans ords kraft fik de 
fængsler til at styrte sammen; ja, selv de brændende ovne kunne ikke skade dem, ej heller vilde dyr eller 
giftslanger, på grund af hans ords kraft. 
 
8:25 Og se, de bad også for ham, som Herren ville give lov til at hente disse ting frem. 
 
8:26 Og ingen behøver at sige, at de ikke skal komme frem, thi de vil komme frem, thi Herren har sagt 
det; thi de skal komme frem af jorden ved Herrens hånd, og ingen kan forhindre det; og de skal komme 
frem på en dag, da der vil blive sagt, at undere er ophørt; og de skal komme frem, som om nogen talte fra 
de døde. 
 
8:27 Og de skal komme frem på en dag, da de helliges blod skal råbe til Herren på grund af 
hemmelige foreninger og mørkets gerninger. 
 
8:28 Ja, de skal komme på en dag, da man fornægter Guds kraft, og kirker bliver besmittede og 
opblæste i hjertets hovmod; ja på en dag, da kirkeledere og lærere vil være opblæste af stolthed, så at de 
endog misunder dem, som tilhører deres kirker. 
 
8:29 Ja, de skal komme på en dag, da der skal høres om ild og uvejr og røgdampe i fjerne lande; 
 
8:30 og da man hører om krige og rygter om krige og jordskælv på forskellige steder. 
 
8:31 Ja, de skal komme på en dag, da der vil findes megen urenhed på jorden.  Der skal være mord 
og røveri, løgn og bedrageri, hor og vederstyggeligheder af enhver art, og mange skal sige:  Gør dette 
eller hint, det vil ikke skade; thi Herren vil støtte sådanne på den yderste dag.  Men ve sådanne, thi de er i 
bitterheds galde og i syndens bånd. 
 
8:32 Ja, de skal komme på en dag, da der vil være bygget kirker, som vil sige:  Kom hid, og for penge 
skal I få tilgivelse for jeres synder. 
 
8:33 O, du onde, egensindige og hårdnakkede folk, hvorfor har I stiftet kirker for vindings skyld?  
Hvorfor har I fordrejet Guds hellige ord og bragt fordømmelse over jeres sjæle?  Se, betragt Guds 
åbenbaringer; thi tiden kommer, da alle ting må opfyldes. 
 
8:34 Se, Herren har vist mig store og herlige ting angående det, som snart må ske, på den dag, da 
disse ting skal komme frem blandt jer. 
 
8:35 Se, jeg taler til jer, som om I var nærværende, og dog er I det ikke.  Men se, Jesus Kristus har 
vist mig jer, og jeg kender jeres gerninger. 
 
8:36 Og jeg ved, at I vandrer i hjertets stolthed; og der findes ingen med undtagelse af ganske få, som 
ikke er opblæst af hovmod i hjertets stolthed og går med fine klæder og nærer misundelse og avind og 
strid og begår forfølgelse og al slags uretfærdighed; og jeres kirker, ja hver og en af dem er blevet uren 
på grund af jeres stolthed. 
 
8:37 Thi se, I elsker penge og jeres gods, jeres fine klæder og udsmykningen i jeres kirker mere, end I 
elsker de fattige og nødlidende, de syge og de lidende. 
 
8:38 O, I besmittede, I hyklere, I lærere, som sælger jer selv for det, som vil fordærve jer, hvorfor har I 
besmittet Guds hellige kirke?  Hvorfor skammer I jer ved at påtage jer Kristi navn?  Hvorfor vil I af hensyn 
til verdens ros ikke tænke på, at evig salighed er større end elendighed, som aldrig dør. 
 
8:39 Hvorfor smykker I jer med det, som ikke har noget liv, og lader dog de hungrige, nødlidende, 
nøgne og syge og bekymrede gå forbi jer uden at skænke dem nogen tanke? 
 



8:40 Ja, hvorfor udbygger I jeres hemmelige forbund for vindings skyld og lader enker og faderløse 
sørge for Herren og lader deres fædres og mænds blod råbe til Herren fra jorden om hævn over jeres 
hoveder? 
 
8:41 Se, hævnens sværd hænger over jer, og tiden kommer snart, da han hævner de helliges blod på 
jer, thi han vil ikke tåle deres råb. 
 

Kapitel 9 

(Mellem 400 - 421 e.K.) 
 
9:1 Og nu taler jeg også angående dem, der ikke tror på Kristus. 
 
9:2 Se, vil I tro på jeres hjemsøgelsesdag -- når Herren kommer, ja på den store dag, når jorden skal 
sammenfoldes som en rulle, og elementerne skal smelte i brændende hede, ja på den store dag, da I 
skal fremstilles for Guds Lam, vil I da sige, at der ikke er nogen Gud? 
 
9:3 Vil I da stadig fornægte Kristus, eller kan I se Guds Lam?  Tror I, at I skal bo hos ham med 
bevidstheden om jeres skyld?  Tror I, at I kan blive lykkelige ved at bo hos det hellige væsen, når jeres 
sjæl plages med bevidstheden om, at I stedse har overtrådt hans love. 
 
9:4 Se, jeg siger jer, at I vil være ulykkeligere ved at bo hos en hellig og retfærdig Gud med 
bevidstheden om jeres urenhed for ham, end I ville være ved at bo hos de fordømte sjæle i helvede. 
 
9:5 Thi se, når I kommer til at se jeres nøgenhed for Gud og ligeledes Guds herlighed og Jesu Kristi 
hellighed, da vil det antænde en uudslukkelig ild hos jer. 
 
9:6 O, I lidettroende, vend jer derfor til Herren; råb af al magt til Faderen i Jesu navn, så at I måske 
kan blive fundet pletfri, rene, skønne og hvide, renset ved Lammets blod, på den store og yderste dag. 
 
9:7 Og atter taler jeg til jer, som ikke vedkender jer Guds åbenbaringer og siger, at de er afskaffet, så 
der ikke gives åbenbaringer, ej heller profetier eller gaver eller helbredelse eller tungemål og deres 
udlæggelse. 
 
9:8 Se, jeg siger jer, at den, som fornægter disse ting, kender ikke Kristi evangelium; han har ikke 
læst skrifterne; og om han har, forstår han dem ikke. 
 
9:9 Thi læser vi ikke, at Gud er den samme i går og i dag og til evig tid, og at der ikke hos ham findes 
forandring eller skiftende skygge? 
 
9:10 Og dersom I nu har forestillet jer en Gud, hos hvem der er forandring eller skiftende skygge, da 
har I forestillet jer en Gud, som ikke er en Gud, der udfører undergerninger. 
 
9:11 Men se, jeg vil vise jer en Gud, som gør undergerninger, ja, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud; og 
det er den samme Gud, som skabte himlene og jorden og alle ting, som er i dem. 
 
9:12 Se, han skabte Adam, og gennem Adam kom menneskets fald.  Og på grund af menneskets fald 
kom Jesus Kristus, ja Faderen og Sønnen; og ved Jesus Kristus kom menneskets forløsning. 
 
9:13 Og ved menneskenes forløsning, som kom gennem Jesus Kristus, bliver de bragt tilbage i 
Herrens nærhed.  Ja, det er derved alle mennesker bliver forløst, fordi Kristi død tilvejebringer 
opstandelsen, som tilvejebringer en forløsning fra en evig søvn, af hvilken søvn alle mennesker skal 
opvækkes ved Guds kraft, når basunen lyder; og de skal komme frem, både små og store, og alle skal 
stilles for hans domstol, befriet og forløst fra dette, den evige døds bånd, hvilken død er den timelige død. 
 



9:14 Da kommer den Helliges dom over dem; og da kommer tiden, da den, som er uren, skal forblive 
uren, og den, der er retfærdig, skal fortsat være retfærdig; den, som er lykkelig, skal forblive lykkelig, og 
den, der er ulykkelig, skal fremdeles være ulykkelig. 
 
9:15 Og nu, o alle I, der har forestillet jer en Gud, som ikke kan gøre undergerninger, jeg vil spørge jer, 
om disse ting er ophørt, som jeg har talt om?  Er enden kommet?  Se, jeg siger, nej; og Gud er ikke hørt 
op med at være en Gud, som gør undergerninger. 
 
9:16 Se, er ikke det, som Gud har gjort, vidunderligt i vore øjne?  Ja, hvem kan fatte Guds vidunderlige 
gerninger? 
 
9:17 Hvem vil sige, at det ikke var en undergerning, at himlene og jorden blev til ved hans ord, og at 
mennesket ved hans ords kraft blev skabt af jordens støv, og at der er blevet udført undergerninger ved 
hans ords kraft? 
 
9:18 Og hvem vil sige, at Jesus Kristus ikke udførte mange kraftige gerninger?  Og der blev udført 
mange kraftige gerninger ved apostlenes hænder. 
 
9:19 Og dersom undergerninger blev udført dengang, hvorledes er Gud da hørt op med at være en 
Gud, der gør undergerninger, og er alligevel et uforanderligt væsen?  Og se, jeg siger, han forandrer sig 
ikke; om så var, ville han høre op med at være Gud; men han hører ikke op med at være Gud; og han er 
en Gud, som gør undergerninger. 
 
9:20 Og grunden til, at han hører op med at gøre undergerninger blandt menneskenes børn, er, at de 
synker ned i vantro og viger fra den rette vej og ikke kender den Gud, som de skulle forlade sig på. 
 
9:21 Se, jeg siger jer, at hver den, som tror på Kristus og ikke tvivler, skal få, hvad som helst han 
beder Faderen om i Kristi navn; og denne forjættelse udstrækker sig til alle, ja, til jordens ender. 
 
9:22 Thi se, således sagde Jesus Kristus, Guds Søn, til sine dissciple, som skulle blive tilbage, ja, og 
til alle sine disciple, så hele mængden hørte det:  Gå ud i al verden og prædik evangeliet for al 
skabningen; 
 
9:23 og den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, som ikke tror, skal blive fordømt. 
 
9:24 Men disse tegn skal følge dem, som tror:  I mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med 
nye tunger; de skal tage på slanger, og dersom de drikker nogen gift, skal det ikke skade dem; på de 
syge skal de lægge hænder, og de skal helbredes. 
 
9:25 Og den, som tror på mit navn og ikke tvivler, for ham vil jeg bekræfte alle mine ord, ja indtil 
jordens ender. 
 
9:26 Og se nu, hvem kan modstå Herrens gerninger?  Hvem kan nægte Herrens ord?  Hvem vil rejse 
sig imod Herrens almægtige kraft?  Hvem vi foragte Herrens gerninger?  Hvem vil foragte Kristi børn?  
Se, alle I, som foragter Herrens gerninger, I skal forundre jer og omkomme. 
 
9:27 O, foragt derfor ikke og forundre jer ikke, men lyt til Herrens ord og bed Faderen i Jesu navn om 
alt, hvad I har behov.  Tvivl ikke, men tro og begynd ligesom fordum, kom til Herren af hele jeres hjerte og 
udarbejd jeres egen frelse med frygt og bæven for ham. 
 
9:28 Vær vise i jeres prøvelses dage, affør jer al urenhed; bed ikke om noget, som I vil fortære i 
vellyst, men bed med urokkelig fasthed, at I ikke falder i fristelse, men at I må tjene den sande og levende 
Gud. 
 



9:29 Se til, at I ikke bliver døbt uværdige; se til, at I ikke uværdigt deltager i Kristi nadver; men se til, at 
I gør alting værdigt og i Jesu Kristi, den levende Guds Søns navn.  Og dersom I gør det og holder ud til 
enden, vil I på ingen måde blive udstødt. 
 
9:30 Se, jeg taler til jer, som om jeg talte fra de døde; thi jeg ved, at I skal høre mine ord. 
 
9:31 Fordøm mig ikke på grund af min ufuldkommenhed, ej heller min fader for hans 
ufuldkommenhed, ej heller dem, som har skrevet før ham; men tak hellere Gud, at han har åbenbaret jer 
vore ufuldkommenheder, så at I kan lære at være visere, end vi har været. 
 
9:32 Og se, vi har skrevet denne beretning efter vort kendskab til de skrifttegn, somhos os kaldes de 
forbedrede ægyptiske, og som er blevet overleveret os og ændret af os efter vor sprogbrug. 
 
9:33 Og dersom vore plader havde været store nok, så havde vi skrevet på hebraisk; men det 
hebraiske er også blevet forandret af os; og dersom vi kunne have skrevet på hebraisk, se, da ville der 
ikke have været nogen ufuldkommenhed i vor beretning. 
 
9:34 Men Herren ved, hvad vi har skrevet, og at intet andet folk kender vort sprog; derfor har han 
sørget for midler til oversættelsen. 
 
9:35 Og disse ting blev skrevet, for at vi kunne rense vore klæder for vore brødres blod, som er 
nedsunket i vantro. 
 
9:36 Og se, det, som vi har ønsket angående vore brødre, nemlig, at de atter måtte komme til 
kundskab om Kristus, er i overensstemmelse med alle de helliges bønner, som har boet i landet. 
 
9:37 Herren Jesus Kristus give, at deres bønner må blive besvaret i overensstemmelse med deres tro; 
og måtte Gud Faderen ihukomme den pagt, somhan har gjort med Israels hus; og må han velsigne dem 
evindelig gennem tro på Jesu Kristi navn.  Amen. 
 



Ethers Bog 
 
Jarediternes optegnelser, taget fra de fire og tyve plader, der blev fundet af Limhis folk på kong Mosiahs 
tid. 
 

Kapitel 1 
 
1:1 Og nu skrider jeg, Moroni, til at give en beretning om de tidligere indbyggere, som blev udryddet 
ved Herrens hånd i dette nordlige land. 
 
1:2 Og jeg tager min beretning fra de fire og tyve plader, som blev fundet af Limhis folk, og som 
kaldes Ethers bog. 
 
1:3 Og jeg antager, at jøderne er i besiddelse af den første del af denne beretning, der handler om 
verdens skabelse og om Adam, og giver en beretning om den tid og til tiden omkring det store tårn, og 
hvad der skete blandt menneskenes børn. 
 
1:4 Derfor skriver jeg ikke det, som tildrog sig fra Adams dage indtil den tid; men det findes på 
pladerne, og den, der finder dem, skal få magt til at få den fuldstændige beretning. 
 
1:5 Men se, jeg giver ikke den fuldstændige beretning, men jeg giver en del deraf, fra tårnet og indtil 
de blev udryddet. 
 
1:6 Og på denne måde affatter jeg beretningen.  Han, som skrev denne beretning, hed Ether, og han 
var en efterkommer af Coriantor. 
 
1:7 Coriantor var Morons søn. 
 
1:8 Og Moron var Ethems søn. 
 
1:9 Og Ethem var Ethems søn. 
 
1:10 Og Ahah var Seths søn. 
 
1:11 Og Seth var Shiblons søn. 
 
1:12 Og Shiblon var Coms søn. 
 
1:13 Og Com var Coriantums søn. 
 
1:14 Og Coriantum var Amnigaddahs søn. 
 
1:15 Og Amnigaddah var Aarons søn. 
 
1:16 Og Aaron var en efterkommer af Heth, som var en søn af Hearthom. 
 
1:17 Og Hearthom var Libs søn. 
 
1:18 Og Lib var Kishs søn. 
 
1:19 Og Kish var Corums søn. 
 
1:20 Og Corum var Levis søn. 
 
1:21 Og Levi var Kims søn. 
 



1:22 Og Kim var Moriantons søn. 
 
1:23 Og Morianton var en efterkommer af Riplakish. 
 
1:24 Og Riplakish var Shez's søn. 
 
1:25 Og Shez var Heths søn. 
 
1:26 Og Heth var Coms søn. 
 
1:27 Og Com var Coriantums søn. 
 
1:28 Og Coriantum var Emers søn. 
 
1:29 Og Emer var Omers søn. 
 
1:30 Og Omer var Shules søn. 
 
1:31 Og Shule var Kibs søn. 
 
1:32 Og Kib var Orihahs søn som var en søn af Jared. 
 
1:33 Og denne kom med sin broder og deres familier tilligemed nogle andre og deres familier fra det 
store tårn på den tid, da Herren forvirrede folkenes tungemål og svor i sin vrede, at de skulle blive spredt 
over hele jorden; og i overensstemmelse med Herrens ord blev folket spredt. 
 
1:34 Og Jareds broder var en stor og stærk mand og en mand, der var højlig begunstiget af Herren, og 
Jared, hans broder, sagde til ham:  Anråb Herren om ikke at forvirre os, så at vi kan forstå hinanden. 
 
1:35 Og det skete, at Jareds broder anråbte Herren, og Herren forbarmede sig over Jared, og han 
forvirrede ikke Jareds tungemål; og Jared og hans broder blev ikke forvirret. 
 
1:36 Derpå sagde Jared til sin broder:  Anråb atter Herren, og måske vil han bortvende sin vrede fra 
dem, som er vore venner, så han ikke forvirrer deres tungemål. 
 
1:37 Og det skete, at Jareds broder anråbte Herren, og Herren forbarmede sig over deres venner og 
deres familier, så deres tungemål ikke blev forvirret. 
 
1:38 Og Jared talte atter til sin broder og sagde:  Gå og adspørg Herren, om han vil drive os ud af 
landet, og dersom han vil drive os ud af landet, da spørg ham, hvor vi skal drage hen.  Og hvem ved, om 
ikke Herren vil føre os til et land, der er udvalgt frem for alle andre lande på jorden.  Og om så er, lad os 
da være tro mod Herren, så vi kan få det i eje. 
 
1:39 Og Jareds broder anråbte Herren, som det var sagt af Jared. 
 
1:40 Og Herren hørte Jareds broder og forbarmede sig over ham og sagde til ham: 
 
1:41 Gå og saml dine hjorde sammen, han og hun af hver slags samt sæd af jorden af hver slags og 
dine familier og Jared, din broder og hans familie; og ligeledes dine venner og deres familier og Jareds 
venner og deres familier. 
 
1:42 Og når du har gjort dette, skal du gå i spidsen for dem ned i dalen, som ligger mod nord.  Og dér 
vil jeg møde dig og gå foran dig ind i et land, som er udvalgt fremfor alle andre lande på jorden. 
 
1:43 Og dér vil jeg velsigne dig og dine efterkommere, og af din sæd og din broders sæd og af dem, 
som følger med dig, vil jeg oprejse mig et stort folk.  Og der skal ikke findes noget større folk på hele 



jorden, end det jeg vil oprejse mig af din sæd.  Og dette vil jeg gøre for dig, fordi du så længe har anråbt 
mig. 
 

Kapitel 2 
2:1 Og Jared og hans broder og deres familier og ligeledes Jareds og hans broders venner og deres 
familier drog ind i den nordlige dal (og dalen blev kaldt Nimroddalen efter den mægtige jæger) med deres 
flokke, som de havde samlet sammen, han og hun af hver slags. 
 
2:2 De lagde også snarer ud og fangede luftens fugle; og de havde også lavet et kar, hvori de førte 
havets fisk med sig. 
 
2:3 Og de medbragte også deseret, hvad der, når det oversættes, betyder honningbi; og således 
førte de bisværme med sig og al slags andet, som fandtes i landet, såsom frø af alle slags. 
 
2:4 Og da de var kommet ind i Nimroddalen, kom Herren ned og talte med Jareds broder; og han var 
i en sky, og Jareds broder så ham ikke. 
 
2:5 Og Herren befalede dem, at de skulle drage ud i ørkenen, ja ud i den del, hvor aldrig noget 
menneske havde været.  Og det skete, at Herren gik foran dem og talte med dem, medens han stod i en 
sky, og han gav dem anvisning på, hvor de skulle tage hen. 
 
2:6 Og således vandrede de i ørkenen, og de byggede fartøjer, hvori de sejlede over mange vande, 
bestandig ledet af Herrens hånd. 
 
2:7 Og Herren ville ikke give dem lov til at blive i ørkenen hinsides havet, men han ville, at de skulle 
drage til det forjættede land, som var udvalgt fremfor alle andre lande, og som Herren havde bevaret for 
et retskaffent folk. 
 
2:8 Og i sin vrede havde han svoret overfor Jareds broder, at de, der skulle besidde det forjættede 
land fra da af og til evig tid, skulle tjene ham, den sande og eneste Gud, ellers ville de blive bortfejet, når 
hans vredes fylde kom over dem. 
 
2:9 Og nu kunne vi se Guds beslutninger angående dette land, at det er et forjættet land, og at hvilket 
som helst folk, der besidder det, må tjene Gud, ellers vil de blive udryddet, når hans vredes fylde kommer 
over dem.  Og hans vredes fylde kommer over dem, når de er modne i synd og ugudelighed. 
 
2:10 Thi se, det er et land, der er udvalgt fremfor alle andre lande, og derfor skal de, som ejer det, 
tjene Gud eller blive udryddet; thi det er Guds evige beslutning.  Men det er ikke, førend landets børn 
bliver fuldstændig ugudelige, at de bliver udryddet. 
 
2:11 Og dette kommer til jer, I ikke-jøder, for at I kan kende Guds beslutninger -- så at I kan omvende 
jer og ikke fremture i synd, til målet er fuldt, at I ikke nedkalder Guds vredes fylde over jer, som 
indbyggerne i landet hidtil har gjort. 
 
2:12 Se, dette er et udvalgt land, og det folk, der besidder det, skal være fri for trældom, fangenskab 
og for alle andre folk under himlen, dersom de blot vil tjene landets Gud, som er Jesus Kristus, der er 
blevet åbenbaret gennem det, som vi har skrevet. 
 
2:13 Og nu går jeg videre med mine optegnelser; thi se, det skete, at Herren førte Jared og hans 
brødre til det store hav, som skiller landene.  Og da de kom til havet, slog de lejr, og de kaldte stedet 
Moriancumer; og de boede i telt ved havet i fire år. 
 
2:14 Og ved slutningen af det fjerde år kom Herren igen til Jareds broder, og han stod i en sky og talte 
med ham.  Og Herren talte med Jareds broder i tre timer og revsede ham, fordi han havde glemt at 
påkalde Herrens navn. 
 



2:15 Og Jareds broder angrede det onde, som han havde gjort, og påkaldte Herrens navn for sine 
brødre, som var med ham.  Og Herren sagde til ham:  Jeg vil tilgive dig og dine brødre jeres synder, men 
I skal ikke synde mere; thi I skal ihukomme, at min Ånd ikke altid vil trættes med mennesket; om I derfor 
vil synde, til målet er fuldt, vil I blive udstødt fra Guds nærhed.  Og det er mine tanker om landet, som jeg 
vil give jer som arvelod; thi det skal blive et udvalgt land fremfor alle andre lande. 
 
2:16 Og Herren sagde:  Tag fat på arbejdet og byg fartøjer på samme måde, som I hidtil har bygget 
dem.  Og det skete, at Jareds broder sammen med sine brødre begyndte på arbejdet, og de byggede 
fartøjer på samme måde, som de tidligere havde gjort.  Og de var små og flød let på vandet, ja, lette som 
fugle på vandet. 
 
2:17 Og de var bygget på en sådan måde, at de var overordentligt tætte, så de kunne holde vand 
ligesom et kar, og bunden og siderne på dem var tætte som et kar, og enderne var spidse, og overdelen 
var tæt som et kar, og længden var som et træs, og når lugerne var lukkede, var de tætte som et kar. 
 
2:18 Og Jareds broder råbte til Herren og sagde:  O Herre, jeg har udført det arbejde, som du har 
befalet mig, og jeg har lavet fartøjerne, som du har anvist mig. 
 
2:19 Og se, o Herre, der findes intet lys i dem; hvorhen skal vi styre?  Vi vil også omkomme, thi vi kan 
ikke ånde i dem uden ved den luft, som findes i dem; derfor vil vi omkomme. 
 
2:20 Og Herren sagde til Jareds broder:  Se, du skal lave et hul foroven og et i bunden; og når du 
trænger til luft, skal du åbne hullet og få luft.  Og om så sker, atvandet strømmer ind til dig, skal du lukke 
for hullet, så I ikke omkommer i vandet. 
 
2:21 Og Jareds broder gjorde, som Herren havde befalet. 
 
2:22 Og han påkaldte atter Herren og sagde:  O Herre, se, jeg har gjort, som du har befalet mig, og jeg 
har lavet fartøjerne til mit folk, men se, der findes intet lys i dem.  Se, o Herre, vil du lade os fare over det 
store vand i mørke? 
 
2:23 Og Herren sagde til Jareds broder:  Hvad vil I have, at jeg skal gøre, for at I kan have lys i jeres 
fartøjer?  Thi se, I kan ikke have vinduer, thi de vil blive slået i stykker; ej heller skal I tage ild med jer, thi I 
skal ikke gå ved lyset af ild. 
 
2:24 Thi se, I skal være som en hval midt ude i havet, og de tårnhøje bølger skal slå op om jer.  
Alligevel vil jeg bringe jer op igen af havets dyb; thi vindene er gået ud af min mund, og regnen og 
oversvømmelserne har jeg ligeledes udsendt. 
 
2:25 Og se, jeg forbereder jer på dette; thi I kan ikke fare over dette store dyb, dersom I ikke er 
udrustet mod havets bølger og de vinde, som bliver sluppet løs, og floderne som skal komme.  Derfor, 
hvad vil I, jeg skal berede for jer, så I kan have lys, når I er opslugt i havets dyb? 
 

Kapitel 3 
3:1 Og Jareds broder (antallet på de fartøjer, der varblevet bygget, beløb sig til otte) gik op på 
bjerget, som de på grund af dets overordentlige højde kaldte Shelem, og dér smeltede han seksten små 
sten ud af en klippe, og de var hvide og klare som gennemsigtigt glas; og han bar dem i hænderne op på 
bjergets top og råbte atter til Herren og sagde: 
 
3:2 O Herre, du har sagt, at vi vil blive omringet af vandet.  Se nu, o Herre, og vær ikke vred på din 
tjener på grund af hans svaghed for dig; thi vi ved, at du er hellig og bor i himlene, og at vi er uværdige for 
dig; som følge af faldet er vor natur bestandig ond; ikke desto mindre har du, o Herre, givet os den 
befaling, at vi skal påkalde dig, så vi kan få af dig efter vore ønsker. 
 
3:3 Se, o Herre, du har slået os på grund af vor ugudelighed og har drevet os ud, og i disse mange år 
har vi været i ørkenen; dog har du været os nådig.  O Herre, se på mig med medlidenhed og bortvend din 



vrede fra dette folk og lad dem ikke fare over dette oprørte hav i mørke; men se disse sten, som jeg har 
smeltet ud af klippen. 
 
3:4 Og jeg ved, o Herre, at du har al magt og kan gøre, hvad du vil til menneskets gavn; rør derfor, o 
Herre, ved disse sten med din finger og få dem til at lyse i mørket; og da skal de lyse for os i de fartøjer, vi 
har udrustet, så vi kan have lys, medens vi farer over havet. 
 
3:5 Se, o Herre, du kan gøre dette.  Vi ved, at du er i stand til at vise din store magt i det, som synes 
ringe for menneskers forstand. 
 
3:6 Og da Jareds broder havde sagt disse ord, se, da strakte Herren hånden ud og rørte ved stenene 
med fingeren, en efter en.  Og sløret blev taget bort fra Jareds broders øjne, og han så Herrens finger; og 
den var som et menneskes finger, som af kød og blod; og Jareds broder faldt ned for Herren, thi han var 
overvældet af frygt. 
 
3:7 Og Herren så, at Jareds broder var faldet til jorden, og Herren sagde til ham:  Rejs dig, hvorfor er 
du faldet? 
 
3:8 Og han sagde til Herren:  Jeg så Herrens finger og frygtede, at han ville slå mig; thi jeg vidste 
ikke, at Herren har kød og blod. 
 
3:9 Og Herren sagde til ham:  På grund af din tro har du set, at jeg skal påtage mig kød og blod; og 
aldrig er noget menneske kommet til mig med så stor tro, som du har; thi var det ikke så, kunne du ikke 
have set min finger.  Har du set mere end det? 
 
3:10 Og han svarede:  Nej, Herre, vis dig for mig. 
 
3:11 Og Herren sagde til ham:  Tror du de ord, som jeg vil tale? 
 
3:12 Og han svarede og sagde:  Ja, Herre, jeg ved, at du taler sandhed, thi du er en sanddru Gud og 
kan ikke lyve. 
 
3:13 Og da han havde sagt disse ord, se, da viste Herren sig for ham og sagde:  Da du ved dette, er 
du forløst fra faldet; derfor er du blevet ført tilbage til min nærhed, og derfor viser jeg mig for dig. 
 
3:14 Se, jeg er den, som fra verdens begyndelse var udset til at forløse mit folk.  Se, jeg er Jesus 
Kristus.  Jeg er Faderen og Sønnen.  I mig skal alle mennesker have lys for evigt, ja, de som vil tro på mit 
navn; og de skal være mine sønner og døtre. 
 
3:15 Jeg har aldrig vist mig for noget menneske, som jeg har skabt, thi aldrig har noget menneske 
troet på mig, som du har.  Ser du, at du er skabt i mit eget billede?  Ja, alle mennesker blev i 
begyndelsen skabt i mit eget billede. 
 
3:16 Se, dette legeme, som du nu ser, er min ånds legeme, og jeg har skabt mennesket efter min 
ånds legeme, og som jeg ser ud for dig i ånden, således skal jeg vise mig for mit folk i kødet. 
 
3:17 Da jeg, Moroni, sagde, at jeg ikke kunne give en fuldstændig beretning om disse ting, som er 
skrevet, er det mig nok at sige, at Jesus viste sig for denne mand i ånden på samme måde og i samme 
legemes billede, som han havde, da han viste sig for nephiterne. 
 
3:18 Og han underviste ham, ligesom han underviste nephiterne; og alt dette skete, for at denne mand 
på grund af de mange store gerninger, som Herren havde vist ham, kunne vide, at han er Gud. 
 
3:19 Og på grund af denne mands kundskab kunne han ikke forhindres i at se indenfor sløret; og han 
så Jesu finger; og da han så den, faldt han om af frygt, fordi han vidste, at det var Herrens finger; og han 
troede ikke længere, thi han vidste og tvivlede ikke. 



 
3:20 Og da han havde denne fuldkomne kundskab om Gud, kunne det, som var indenfor sløret, ikke 
skjules for ham, og derfor så han Jesus og blev undervist af ham. 
 
3:21 Og Herren sagde til Jareds broder:  Se, du skal ikke lade disse ting, som du har set og hørt, 
komme ud i verden, førend tiden kommer, da jeg skal forherlige mit navn i kødet; derfor skal du opbevare 
det, som du har set og hørt og ikke vise det til noget menneske. 
 
3:22 Og se, når du kommer til mig, da skal du skrive det og forsegle det, så ingen kan udtyde det; thi 
du skal skrive det på et sprog, så det ikke kan læses. 
 
3:23 Og se, disse to sten vil jeg give dig, og du skal også forsegle dem sammen med det, som du skal 
skrive. 
 
3:24 Thi se, det sprog, som du vil skrive, har jeg forvirret; derfor vil jeg i min egen bestemte tid lade 
disse sten klargøre det for menneskenes øjne, som du vil skrive. 
 
3:25 Og da Herren havde talt disse ord, viste han Jareds broder alle jordens indbyggere, som havde 
levet og alle dem, der skulle komme lige til jordens ender; og han unddrog dem ikke for sit blik. 
 
3:26 Thi han havde forud sagt til ham, at dersomhan ville tro på ham, så kunne han vise ham alt -- alt 
skulle blive vist ham; derfor kunne Herren ikke skjule noget for ham, thi han vidste, at Herren kunne vise 
ham alle ting. 
 
3:27 Og Herren sagde til ham:  Skriv disse ting og forsegl dem, og jeg vil vise dem i min egen 
bestemte tid for menneskenes børn. 
 
3:28 Og Herren befalede ham at forsegle de to sten, som han havde modtaget, og ikke vise dem, 
førend Herren ville vise menneskebørnene dem. 
 

Kapitel 4 
 
4:1 Og Herren befalede Jareds broder at stige ned fra bjerget fra Herrens ansigt og skrive de ting, 
som han havde set, men som det var forbudt at give menneskenes børn før efter hans korsfæstelse; og 
af denne grund holdt kong Mosiah dem tilbage, så de ikke skulle komme ud i verden, førend Kristus 
havde vist sig for sit folk. 
 
4:2 Og efter at Kristus virkelig havde vist sig for sit folk, befalede han, at de skulle gøres tilgængelige. 
 
4:3 Og efter at de alle er henfaldet til vantro, og der ikke findes andre tilbage end lamaniterne og de 
har forkastet Kristi evangelium, er det blevet mig befalet at skjule dem i jorden igen. 
 
4:4 Se, jeg har skrevet på disse plader de selvsamme ting, som Jareds broder så; og der blev aldrig 
åbenbaret større ting end dem, som åbenbaredes for Jareds broder. 
 
4:5 Derfor har Herren befalet mig at skrive dem, og jeg har skrevet dem.  Og han befalede mig at 
forsegle dem; og han har også befalet mig at forsegle udlæggelsen deraf; derfor har jeg forseglet 
udtyderne efter Herrens befaling. 
 
4:6 Thi Herren sagde til mig:  De skal ikke sendes ud til nationerne, førend den dag kommer, da de 
omvender sig fra deres ugudelighed og bliver rene for Herren. 
 
4:7 Og på den dag, da de tror på mig, siger Herren, på samme måde som Jareds broder, så at de må 
blive helliget i mig, da vil jeg åbenbare det for dem, som Jaredds broder så, ja, udfolde alle mine 
åbenbaringer for dem, siger Jesus Kristus, Guds Søn, himlens og jordens og alle skabte tings Fader. 
 



4:8 Og den, som vil stride imod Herrens ord, han være forbandet; og den, som fornægter disse ting, 
skal være forbandet; thi ham vil jeg intet større vise, siger Jesus Kristus, thi jeg er den, som taler. 
 
4:9 På min befaling åbnes og lukkes himlene, og på mit ord skælver jorden; og på min befaling skal 
dens indbyggere fortæres ved ild. 
 
4:10 Og den, som ikke tror mine ord, tror ikke mine disciple; og om så er, at jeg ikke taler, dømmer I, 
thi I skal vide, at det er mig, som taler på den yderste dag. 
 
4:11 Men den, som tror disse ord, som jeg har talt, ham vil jeg besøge med min Ånds åbenbarelser, 
og han skal vide det og bære vidnesbyrd derom.  Thi gennem min Ånd skal han vide, at dette er sandt, thi 
Ånden overtaler menneskene til at gøre godt. 
 
4:12 Og det, der får menneskene til at gøre godt, er af mig; thi det gode kommer ikke fra nogen anden 
end mig.  Jeg er den, som leder menneskene til alt godt; den, der ikke vil tro mine ord, vil ikke tro på mig -
- at jeg er til; og den, der ikke vil tro på mig, vil ikke tro på Faderen, som sendte mig.  Thi se, jeg er 
Faderen, jeg er verdens lys, liv og sandhed. 
 
4:13 Kom til mig, I nationer, og jeg vil vise jer større ting, hvorom kundskaben er skjult på grund af 
vantro. 
 
4:14 Kom til mig, o Israels hus, og det skal åbenbares for jer, hvilke store ting Faderen har i beredskab 
for jer fra verdens begyndelse; og det er ikke kommet til jer, fordi i ikke har haft tro. 
 
4:15 Se, når I sønderriver det vantroens slør, som er årsag til, at I forbliver i jeres ugudeligheds 
skrækkelige tilstand, i hjertets hårdhed og sjælens blindhed, da skal de store og forunderlige ting, som 
har været skjult for jer fra verdens begyndelse, åbenbares for jer; ja, når I påkalder Faderen i mit navn 
med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, da skal I vide, at Faderen har ihukommet den pagt, 
som han indgik med jeres fædre, o, Israels hus. 
 
4:16 Og da skal mine åbenbaringer, som jeg tilskyndede min tjener Johannes til at skrive, udfoldes for 
alt folkets øjne.  Kom ihu, at når I ser disse ting, skal I vide, at tiden er forhånden, da de visselig skal 
kundgøres. 
 
4:17 Derfor, når I modtager denne optegnelse, kan I vide, at Faderens værk er begyndt over hele 
landet. 
 
4:18 Derfor, omvend jer, alle jordens ender, og kom til mig, tro på mit evangelium og bliv døbt i mit 
navn; thi den, som tror og bliver døbt, skal blive salig; men den, som ikke tror, skal blive fordømt; og tegn 
skal følge dem, som tror på mit navn. 
 
4:19 Salig er den, der på den yderste dag er tro mod mit navn, thi han skal blive ophøjet til at bo i det 
rige, som er beredt ham fra verdens begyndelse.  Og se, det er mig, som har talt det.  Amen. 
 

Kapitel 5 
 
5:1 Og nu har jeg, Moroni, skrevet efter hukommelsen de ord, som blev mig befalet; og jeg har fortalt 
jer om de ting, som jeg har forseglet; derfor rør dem ikke for at oversætte dem, thi det er forbudt jer, indtil 
Gud i sin visdom tilsteder det. 
 
5:2 Se, I skal få lov til at vise dem pladerne, som skal være med til at bringe dette værk frem. 
 
5:3 Og gennem Guds kraft skal de blive vist tre, og derfor skal de med vished vide, at disse ting er 
sande. 
 



5:4 Og ved tre vidners udsagn skal dise ting stadfæstes; og de tre vidners vidnesbyrd og dette værk, 
hvori Guds kraft og hans ord skal vises, hvorom Faderen og Sønnen og den Helligånd bærer vidnesbyrd, 
-- alt dette skal på den yderste dag stå som et vidnesbyrd mod verden. 
 
5:5 Og dersom de omvender sig og kommer til Faderen i Jesu navn, skal de blive modtaget i Guds 
rige. 
 
5:6 Og om jeg nu ikke har nogen myndighed til disse ting, må I dømme om, thi I skal vide, at jeg har 
myndighed, når I ser mig, og vi skal stå for Gud på den yderste dag.  Amen. 
 

Kapitel 6 
 
6:1 Og nu fortsætter jeg, Moroni, med at give beretningen om Jared og hans broder. 
 
6:2 Thi det skete, efter at Herren havde beredt stenene, som Jareds broder havde taget med sig op 
på bjerget, at Jareds broder steg ned fra bjerget, og han anbragte stenene i fartøjerne, som var blevet 
bygget, en i hver ende, og se, de gav fartøjerne lys. 
 
6:3 Og således lod Herren stenene lyse i mørket for at give lys for mænd, kvinder og børn, for at de 
ikke skulle sejle over de store vande i mørke. 
 
6:4 Og da de havde tilberedt al slags føde, så de kunne leve deraf på vandet og ligeledes foder til 
deres flokke og hjorde og alle slags dyr, fugle og kreaturer, som de førte med sig, gik de ombord i deres 
fartøjer, og de påbegyndte sørejsen og befalede sig i Herren, deres Guds hånd. 
 
6:5 Og Gud Herren lod en stærk vind blæse på vandet i retning mod det forjættede land; og således 
blev de drevet frem på havets bølger for vinden. 
 
6:6 Og de blev mange gange begravet i havets dyb som følge af de tårnhøje bølger, som brød ind 
over dem, og også på grund af de store og forfærdelige storme, som forårsagedes af vindens heftighed. 
 
6:7 Men når de blev begravet i dybet, kunne vandet ikke skade dem, da fartøjerne var tætte som et 
kar, ja, de var tætte som Noas ark; når de derfor var omgivet af vandmasserne, anråbte de Herren, og 
han førte dem atter op til vandoverfladen. 
 
6:8 Og vinden hørte ikke op med at blæse i retning af det forjættede land, medens de var på havet; 
og således blev de drevet frem af vinden. 
 
6:9 Og de sang lovsange til Herren, ja, Jareds broder sang lovsange til Herren, og han takkede og 
lovede Herren den ganske dag; og når natten kom, holdt de ikke op med at lovprise Herren. 
 
6:10 Og således blev de drevet fremad; og ingen af havets uhyrer kunne knuse dem og ingen hval 
skade dem; og de havde bestandig lys, enten de var ovenpå vandet eller under vandet. 
 
6:11 Og således blev de drevet frem på havet i tre hundrede og fire og fyrretyve dage. 
 
6:12 Og de steg i land på kysten af det forjættede land.  Og da de havde sat foden på kysten af det 
forjættede land, bøjede de sig ned til jorden og ydmygede sig for Herren og fældede glædestårer for ham 
ved tanken om hans store barmhjertighed imod dem. 
 
6:13 Og de gik ind ilandet og begyndte at dyrke jorden. 
 
6:14 Og Jared havde fire sønner; og de hed Jacom, Gilgah, Mahah og Orihah. 
 
6:15 Og Jareds broder fik også sønner og døtre. 
 



6:16 Og antallet på Jared og hans broders venner var omtrent to og tyve sjæle; og de fik også sønner 
og døtre, førend de kom til det forjættede land; og derfor begyndte de at blive talrige. 
 
6:17 Og de blev lært til at vandre i ydmyghed for Herren, og de blev også undervist fra det høje. 
 
6:18 Og de begyndte at sprede sig ud over landet og at formeres og at dyrke jorden, og de blev 
stærke i landet. 
 
6:19 Og Jareds broder begyndte at blive gammel, og han så, at han snart måtte lægges i graven; 
derfor sagde han til Jared:  Lad os samle vort folk sammen, så vi kan tælle dem og få at vide, hvad de 
ønsker af os, førend vi går i graven. 
 
6:20 Og folket blev altså sammenkaldt.  Antallet på Jareds broders sønners og døtre var to og tyve 
sjæle, og antallet på Jareds sønner og døtre var tolv, hvoraf fire var sønner. 
 
6:21 Og de talte deres folk; og efter at de havde talt dem, spurgte de dem, hvad de ville, at de skulle 
gøre for dem, førend de blev lagt i graven. 
 
6:22 Og folket forlangte af dem, at de skulle salve en af deres sønner til konge over dem. 
 
6:23 Og se, det bedrøvede dem.  Og Jareds broder sagde til dem:  Dette fører med vished til trældom. 
 
6:24 Men Jared sagde til sin broder:  Lad dem få en konge, og derfor sagde han til dem:  Vælg en af 
vore sønner, som I selv vil, til at blive konge. 
 
6:25 Og de valgte Jareds broders førstefødte, og hans navn var Pagag.  Men han vægrede sig og ville 
ikke være deres konge.  Da forlangte folket, at hans fader skulle tvinge ham, men hans fader ville ikke; og 
han befalede dem, at de ikke skulle tvinge nogen til at være deres konge. 
 
6:26 Og de valgte alle Pagags brødre efter hinanden, men de ville ikke. 
 
6:27 Og alle Jareds sønner ville heller ikke med undtagelse af en, nemlig Oriahah, og han blev salvet 
til konge over folket. 
 
6:28 Og han begyndte at regere, og folket begyndte at gøre fremgang, og de blev meget rige. 
 
6:29 Og Jared døde og ligeledes hans broder. 
 
6:30 Og Orihah vandrede i ydmyghed for Herren og erindrede, hvor store ting, Herren havde gjort for 
hans fader, og han lærte også sit folk, hvilke store ting, Herren havde gjort for deres fædre. 
 

Kapitel 7 
 
7:1 Og Orihah regerede landet i retfærdighed alle sine dage, og hans dage var såre mange. 
 
7:2 Og han fik sønner og døtre; ja, han blev fader til en og tredive, hvoriblandt var tre og tyve sønner. 
 
7:3 Og han fik også Kib i sin alderdom.  Og Kib regerede i hans sted; og Kib blev fader til Corihor. 
 
7:4 Og da Corihor var to og tredive år gammel, gjorde han oprør mod sin fader og drog over til landet 
Nehor og boede dér; og han fik sønner og døtre, og de var meget smukke; og derfor lokkede Corihor 
mange folk over til sig. 
 
7:5 Og da han havde samlet en hær, kom han op til Morons land, hvor kongen boede og tog ham til 
fange, hvorved Jareds broders ord blev opfyldt, at de skulle falde i trældom. 
 



7:6 Morons land, hvor kongen boede, lå i nærheden af det land, som af nephiterne kaldtes 
Ødelæggelsens land. 
 
7:7 Og Kib og hans fader levede itrældom under hans søn Corihor, indtil han blev meget gammel; og 
Kib blev fader til Shule i sin alderdom, medens han endnu befandt sig i fangenskab. 
 
7:8 Og Shule blev vred på sin broder; og Shule blev stærk og mægtig med hensyn til menneskelig 
styrke; og han havde også en god dømmekraft. 
 
7:9 Derfor gik han til Ephraims høj og smeltede malm af højen og forfærdigede sværd af stål for dem, 
som han havde vundet for sig; og efter at han havde bevæbnet dem med sværd, vendte han igen tilbage 
til byen Nehor og leverede sin broder Corihor et slag, hvorved han vandt riget tilbage for sin fader Kib. 
 
7:10 Og for det, som Shule havde gjort, overgav hans fader ham riget; og derfor begyndte han at 
regere i sin faders sted. 
 
7:11 Og han regerede i retfærdighed, og han udvidede sit rige i hele landet, thi folket var blevet meget 
talrigt. 
 
7:12 Og Shule fik også sønner og døtre. 
 
7:13 Og Corihor omvendte sig fra de mange synder, han havde begået, og derfor gav Shule ham magt 
i sit rige. 
 
7:14 Og se, Corihor havde mange sønner og døtre, og blandt Corihors sønner var der en, hvis navn 
var Noa. 
 
7:15 Og Noa gjorde oprør mod kong Shule og også mod sin fader Corihor, og han fik med sig Cohor, 
sin broder, og ligeledes alle sine brødre og mange af folket. 
 
7:16 Og han leverede igen kong Shule et slag, hvorved han kom i besiddelse af deres første arveland, 
og han blev konge over den del af landet. 
 
7:17 Og han førte atter krig mod kong Shule, og han tog kong Shule til fange og førte ham til Moron. 
 
7:18 Og da han skulle til at tage ham af dage, sneg Shules sønner sig ind i Noas hus om natten og 
dræbte Noa, hvorefter de slog døren ind til fængselet og førte deres fader ud og satte ham på tronen i 
hans eget rige. 
 
7:19 Men Noas søn oprettede sin faders rige i hans sted; dog vandt de ikke mere magt over kong 
Shule; og de, der stod under kong Shules regering, havde megen fremgang og blev et stort folk. 
 
7:20 Og landet blev delt, og der fandtes to riger, Shules og Cohors, Noas søns rige. 
 
7:21 Og Cohor, Noas søn, lod sit folk føre krig mod Shule, i hvilken Shule besejrede dem og fældede 
Cohor. 
 
7:22 Men Cohor havde en søn ved navn Nimrod; og Nimrod overdrog Shule Cohors rige, og han vandt 
yndest i Shules øjne, og derfor hædrede Shule ham med store gunstbevisninger, og han gjorde, hvad 
han ville i Shules rige. 
 
7:23 Og i Shules regeringstid kom der også profeter blandt folket, som var sendt af Herren, og de 
profeterede, at folkets ugudelighed og afguderi ville bringe forbandelse over landet, og at de ville 
omkomme, dersom de ikke omvendte sig. 
 



7:24 Men folket smædede og hånede dem.  Men kong Shule straffede alle dem, som smædede 
profeterne. 
 
7:25 Og han udstedte en lov for hele landet, som berettigede profeterne til at gå, hvorhen de ville, og 
af den grund blev folket bragt til omvendelse. 
 
7:26 Og da folket omvendte sig fra deres uretfærdighed og afguderi, skånede Herren dem, og de 
begyndte atter at trives i landet.  Og Shule fik sønner og døtre isin høje alder. 
 
7:27 Og der var ikke mere krig i Shules dage; og han erindrede de store ting, Herren havde gjort for 
hans fædre ved at føre dem over det store dyb til det forjættede land; og han regerede i retfærdighed alle 
sine dage. 
 

Kapitel 8 
 
8:1 Og shule blev fader til Omer, og Omer regerede i hans sted.  Og Omer blev fader til Jared, og 
Jared fik sønner og døtre. 
 
8:2 Og Jared gjorde oprør mod sin fader og kom og boede i Heths land.  Og han smigrede mange 
mennesker med sine listige ord, til han havde vundet det halve rige. 
 
8:3 Og da han havde vundet det halve rige, førte han krig mod sin fader; og han bortførte ham i 
fangenskab og lod ham trælle i fangenskab. 
 
8:4 Og under Omers regeringstid tilbragte han halvdelen af sit liv i fangenskab.  Og han fik sønner og 
døtre, hvoriblandt var Esrom og Coriantumr; 
 
8:5 og disse var meget forbitrede på deres broder Jared for, hvad han havde gjort, og de samlede en 
hær og førte krig mod Jared.  Og de angreb ham om natten. 
 
8:6 Og de de havde slået Jareds hær, ville de også dræbe ham; men han bønfaldt dem, at de ikke 
skulle dræbe ham og lovede at overdrage sin fader riget.  Og de skænkede ham livet. 
 
8:7 Og Jared blev nu meget bedrøvet over tabet af riget; thi han havde sat sin hu til riget og verdens 
herlighed. 
 
8:8 Men Jareds datter, som var meget klog, så sin faders sorg, og hun lagde da en plan, hvorved hun 
kunne genvinde riget for sin fader. 
 
8:9 Denne Jareds datter var meget smuk.  Og hun talte med sin fader og sagde til ham:  Hvorfor 
sørger min fader så meget?  Har han ikke læst den beretning, som vore fædre bragte med sig over det 
store dyb?  Se, findes der ikke deri en beretning om dem, som levede fordum, hvorledes de gennem 
deres hemmelige planer vandt riger og stor herlighed? 
 
8:10 Lad derfor min fader nu sende bud efter Akish, Kimnors søn; se, jeg er smuk, og jeg vil danse for 
ham, og jeg vil behage ham, så han vil begære mig til hustru; og om han ønsker af dig at få mig til hustru, 
da skal du sige:  Jeg vil give dig hende, dersom du vil bringe mig kongens, min faders hoved. 
 
8:11 Og Omer var en ven af Akish; da nu Jared havde sendt bud efter Akish, dansede Jareds datter 
for ham, og hun behagede ham så meget, at han begærede hende til hustru.  Og han sagde til Jared:  
Giv mig hende til hustru. 
 
8:12 Og Jared sagde til ham:  Jeg vil give dig hende, dersom du vil bringe mig kongens, min faders 
hoved. 
 



8:13 Og Akish samlede alle sine slægtninge i Jareds hus og sagde til dem:  Vil I sværge, at I vil være 
mig tro i det, som jeg forlanger af jer? 
 
8:14 Og de svor ham alle ved himlens Gud og ved himlene, ved jorden og ved deres hoveder, at den, 
der vægrede sig ved at yde Akish den hjælp, som han forlangte, skulle miste sit hoved, og den, som 
røbede noget som helst af det, Akish ville fortælle ham, han skulle miste sit liv. 
 
8:15 Og således kom de overens med Akish.  Og Akish lærte dem de endsformularer, som de gamle 
havde givet, der også havde tragtet efter magt, og som var blevet overleveret fra Kain, der var en morder 
fra begyndelsen. 
 
8:16 Og de blev opretholdt gennem djævelens magt til at meddele folket disse edsformularer, for at 
holde dem i mørke og for at hjælpe dem, som søgte magt til at vinde magt og myrde, plyndre, lyve og 
begå al slags ugudelighed og utugt. 
 
8:17 Og det var Jareds datter, som indgav ham i hjertet at udforske disse gamle ting; og Jared indgav 
Akish det i hjertet, og Akish meddelte sine slægtninge og venner det og forledte dem med skønne løfter til 
at gøre, hvad han ønskede. 
 
8:18 Og de dannede en hemmelig sammensværgelse, ligesom i gamle dage, hvilken 
sammensværgelse er den afskyeligste og ugudeligste i Guds øjne; 
 
8:19 thi Herren virker ikke ved hemmelige sammensværgelser og vil heller ikke, at et menneske skal 
udgyde blod, men har forbudt det i alle ting fra menneskets begyndelse. 
 
8:20 Og jeg, Moroni, skriver ikke noget om arten af deres eder og sammensværgelser; thi det er blevet 
mig fortalt, at de forekommer blandt alle folk, og de kendes også blandt lamaniterne. 
 
8:21 Og de har været årsag til dette folks undergang, om hvem jeg nu taler og ligeledes Nephis folks 
undergang. 
 
8:22 Og alle nationer, der understøtter sådanne hemmelige forbund for at få magt og vinding, til de er 
spredt ud over hele folket, se, de skal tilintetgøres; thi Herren vil ikke tilstede, at hans helliges blod, som 
bliver udgydt af dem, altid skal råbe til ham fra jorden om hævn over dem, uden at han hævner dem. 
 
8:23 Derfor, o I folk, er det visdom hos Gud, at disse ting skal vises jer, så at I derved kan omvende jer 
fra jeres synder; og lad ikke disse morderiske forbund, som er oprettet for magts og vindings skyld, få 
overhånd over jer -- og dette ødelæggelsens værk komme over jer; ja, den evige Guds retfærdigheds 
sværd skal falde på jer til jeres undergang og fordærvelse, dersom I tillader disse ting blandt jer. 
 
8:24 Derfor befaler Herren jer, når I ser disse ting komme iblandt jer, at I skal vågne til erkendelse af 
jeres forfærdelige tilstand på grund af dette hemmelige forbund, som findes blandt jer; og ve over dem for 
deres blods skyld, som er blevet dræbt; thi de råber om hævn fra støvet over dette forbund og over dem, 
som stiftede det. 
 
8:25 Thi den, som stifter sådanne forbund, søger at omstyrte alle landes, folks og rigers frihed; og det 
forårsager alle menneskers undergang, thi det er oprettet af djævelen, som er fader til al løgn, den 
samme løgner, som bedrog vore første forældre; ja, den samme løgner, som har fået menneskene til at 
begå mord fra begyndelsen, og som har forhærdet menneskenes hjerter, så de har myrdet og stenet 
profeterne og kastet dem ud fra begyndelsen. 
 
8:26 Derfor har jeg, Moroni, fået befaling til at skrive disse ting, for at det onde kan blive afskaffet, og 
for at den tid må komme, da Satan ingen magt har over menneskenes hjerter, men at de bestandig må 
blive påvirket til at gøre godt og komme til al retfærdigheds kilde og blive frelst. 
 

Kapitel 9 



 
9:1 Nu fortsætter jeg, Moroni, med min beretning.  Se, det skete, at Akish og hans venner gennem 
deres hemmelige forbund omstyrtede Omers kongerige. 
 
9:2 Dog var Herren barmhjertig mod Omer og ligeledes mod hans sønner og døtre, som ikke søgte 
hans fordærvelse. 
 
9:3 Og Herren advarede Omer i en drøm, at han skulle drage ud af landet; derfor drog Omer ud af 
landet med sin familie og rejste i mange dage samt kom over og passerede højen Shim og kom til det 
sted, hvor nephiterne omkom, og derfra tog han østpå, og han kom til et sted ved kysten, som kaldtes 
Ablom; og dér rejste han sit telt, og hans sønner og døtre og hele hans husstand med undtagelse af 
Jared og dennes familie slog også lejr dér. 
 
9:4 Og Jared blev salvet til konge over folket ved ugudelige menneskers hænder, og han gav Akish 
sin datter til hustru. 
 
9:5 Men Akish stræbte sin svigerfader efter livet; og han henvendte sig til dem, som havde svoret ved 
de gamles ed, og de huggede hans svigerfaders hoved af, medens han sad på tronen og gav sit folk 
foretræde. 
 
9:6 Thi så stor udbredelse havde dette ugudelige og hemmelige selskab fået, at det havde fordærvet 
hele folket; derfor blev Jared myrdet på sin trone, og Akish regerede i hans sted. 
 
9:7 Og Akish begyndte at blive misundelig på sin søn; derfor satte han ham i fængsel og gav ham 
liden eller ingen mad, til han døde. 
 
9:8 Men broderen til ham, som havde lidt døden (og han hed Nimrah) blev vred på sin fader for det, 
som hans fader havde gjort mod broderen. 
 
9:9 Og Nimrah samlede et lille antal mænd og flygtede ud af landet og kom over og slog sig ned hos 
Omer. 
 
9:10 Og Akish fik andre sønner, og de vandt folkets hjerte, uagtet de havde svoret, at de ville begå alle 
slags synder, som han ønskede det. 
 
9:11 Akishs folk tragtede efter vinding, ligesom Akish tragtede efter magt; og derfor tilbød Akishs 
sønner dem penge, hvorved de fik størstedelen af befolkningen med sig. 
 
9:12 Og der opstod strid mellem Akish og hans sønner, som varede i mange år, til næsten hele rigets 
befolkning var omkommet, ja, alle undtagen tredive sjæle og de, som havde taget flugten med Omers 
hus. 
 
9:13 Derfor blev Omer igen indsat i sit arveland. 
 
9:14 Og Omer begyndte at blive gammel; dog blev han fader til Emer i sin alderdom, og han salvede 
Emer til konge og til at regere i sit sted. 
 
9:15 Og efter at han havde salvet Emer til konge, havde han fred i landet i et tidsrum af to år, og han 
døde, efter at han var højt bedaget og havde haft mange sorger.  Og Emer regerede i hans sted og 
vandrede i sin faders fodspor. 
 
9:16 Og Herren begyndte igen at tage forbandelsen bort fra landet, og Emers hus trivedes 
overordentlig godt under Emers regering, og i løbet af to og tresindstyve år var de blevet meget stærke, 
så at de blev overmåde rige. 
 
9:17 Og de havde alle slags frugter og korn og silke og fint linned og guld og sølv og kostbare ting; 



 
9:18 og ligeledes alle slags kreaturer som okser, køer, får, svin, geder og mange andre slags dyr, som 
var nyttige til føde for menneskene. 
 
9:19 Og de havde også heste og æsler, og der fandtes elefanter og cureloms og cumoms, som alle 
var nyttige for menneskene, især elefanterne, cureloms og cumoms. 
 
9:20 Og således udgød Herren sine velsignelser over dette land, som var udvalgt fremfor alle lande; 
og han befalede, at alle, som skulle besidde landet, skulle besidde det for Herren, ellers ville de blive 
udryddet, når de var modne i ugudelighed; thi over sådanne, siger Herren, vil jeg udgyde min vredes 
fylde. 
 
9:21 Emer regerede iretfærdighed alle sine dage og fik mange sønner og døtre; og han blev fader til 
Coriantum, og han salvede Coriantum til at regere i sit sted. 
 
9:22 Og efter at han havde salvet Coriantum til at regere i sit sted, levede han endnu ifire år, og han 
havde fred i landet; ja, han så endog Retfærdighedens Søn og frydede og glædede sig ved hans dag, og 
han døde i fred. 
 
9:23 Og Coriantum vandrede i sin faders fodspor og byggede mange store byer, og han lærte sit folk 
det, der var godt, i alle sine dage.  Men se, han havde ingen børn, førend han blev meget gammel. 
 
9:24 Og hans hustru døde et hundrede og to år gammel.  Og i sin alderdom tog Coriantum en ung 
pige til hustru og fik sønner og døtre; og han levede, til han var et hundrede og to og fyrretyve år gammel. 
 
9:25 Og han blev fader til Com, og Com regerede i hans sted; og han regerede i ni og fyrretyve år og 
blev fader til Heth; og han blev også fader til andre sønner og døtre. 
 
9:26 Og folket havde atter spredt sig ud over hele alandet, og der begyndte atter at herske stor 
ugudelighed, og Heth begyndte atter at antage de gamle, hemmelige planer for at udrydde sin fader. 
 
9:27 Han styrtede sin fader fra tronen, thi han dræbte ham med sit eget sværd og regerede i hans 
sted. 
 
9:28 Og der kom igen profeter til landet og råbte omvendelse til dem -- at de måtte berede Herrens 
vej, ellers ville der komme en forbandelse over landet; ja, der ville blive stor hungersnød, i hvilken de ville 
omkomme, dersom de ikke omvendte sig. 
 
9:29 Men folket troede ikke profeternes ord, men kastede dem ud; og nogle af dem kastede de i grave 
og lod dem omkomme.  Og alt dette skete på kong Heths befaling. 
 
9:30 Og der blev stor mangel på levnedsmidler i landet, og befolkningen omkom meget hurtigt som 
følge af hungersnøden, thi der faldt ingen regn på jorden. 
 
9:31 Og der kom også giftslanger frem i landet og forgiftede mange mennesker.  Og deres flokke 
begyndte at flygte for giftslangerne i retning af landet mod syd, som af nephiterne kaldtes Zarahemla. 
 
9:32 Og mange af dem omkom på vejen; ikke desto mindre flygtede mange ind i det sydlige land. 
 
9:33 Og Herren gjorde det så, at slangerne ikke længere forfulgte dem, men at de spærrede vejen, så 
folket ikke kunne komme forbi, for at de, som ville forsøge at komme forbi, ville blive dræbt af 
giftslangerne. 
 
9:34 Og menneskene fulgte dyrenes sti og fortærede ligene af de dyr, som faldt langs med vejen, indtil 
de havde fortæret dem alle.  Da nu folket så, at de måtte omkomme, begyndte de at omvende sig fra 
deres synder og at anråbe Herren. 



 
9:35 Og da de havde ydmyget sig tilbørligt for Herren, sendte han regn på jorden; og menneskene 
begyndte at leve op igen, og der voksede atter frugter i de nordlige lande og i alle landene rundt omkring.  
Og Herren viste dem sin magt ved at redde dem fra hungersnød. 
 

Kapitel 10 
 
10:1 Og det skete, at Shez, som var en af Heths efterkommere -- thi Heth og hele hans hus med 
undtagelse af Shez var omkommet under hungersnøden -- begyndte igen at opbygge det nedbrudte folk. 
 
10:2 Og Shez erindrede sine fædres undergang, og han grundlagde et retfærdigt rige; thi han ihukom, 
hvad Herren havde gjort, da han førte Jared og hans broder tværs over dybet; og han vandrede på 
Herrens veje og fik sønner og døtre. 
 
10:3 Og hans ældste søn, hvis navn var Shez, gjorde oprør imod ham; men Shez blev for sine 
uendelige rigdommes skyld slået ihjel af en røver, hvad der bragte hans fader fred igen. 
 
10:4 Og hans fader byggede mange byer, og folket begyndte atter at spredes over hele landet.  Og 
Shez opnåede en meget høj alder; og han blev fader til Riplakish og døde.  Og Riplakish regerede i hans 
sted. 
 
10:5 Og Riplakish gjorde ikke det, der var ret for Herrens øjne; thi han havde mange hustruer og 
medhustruer og lagde tunge byrder på menneskenes skuldre; ja, han pålagde dem tunge skatter, og af 
disse skatter lod han opføre mange rummelige bygninger. 
 
10:6 Og han byggede sig en meget smuk trone, og han byggede mange fængsler, og de, der ikke ville 
underkaste sig skatterne, kastede han i fængsel; og enhver, som ikke formåede at betale skat, kastede 
han i fængsel, og han lod dem arbejde bestandig for deres underhold, og enhver, som nægtede at 
arbejde, lod han dræbe. 
 
10:7 Og således fik han alt sit fine arbejde gjort, ja, endog sit fine guld lod han lutre i fængslerne.  Og 
han bedrøvede folket med sit horeri og sine vederstyggeligheder. 
 
10:8 Og da han havde regeret i to og fyrretyve år, rejste folket sig i oprør imod ham, og der blev atter 
krig i landet, og Riplakish blev dræbt, og hans efterkommere blev uddrevet af landet. 
 
10:9 Og efter mange års forløb samlede Morianton (som var en af Riplakishs efterkommere) en hær af 
fredløse og drog ud og førte krig mod folket; og han indtog mange byer, og krigen blev meget heftig og 
varede i mange år, og han tilrev sig magten over hele landet og indsatte sig som konge over hele landet. 
 
10:10 Og efter at han havde indsat sig som konge, lettede han folkets byrder, hvorved han vandt yndest 
i deres øjne, og de salvede ham til at være deres konge. 
 
10:11 Og han handlede retfærdigt med folket, men ikke mod sig selv på grund af de mange horerier; 
derfor blev han forstødt fra Herrens ansigt. 
 
10:12 Og Morianton anlagde mange byer, og folk blev meget rige under hans regering, både på 
bygninger, på guld og på sølv og på korn og på flokke og hjorde og sådanne ting, som atter blev givet 
dem. 
 
10:13 Og Morianton opnåede en meget høj alder, og de blev han fader til Kim; og Kim regerede i sin 
faders sted; og han regerede otte år, og hans fader døde.  Og Kim regerede ikke i retfærdighed, og derfor 
blev han ikke velsignet af Herren. 
 
10:14 Og hans broder gjorde oprør imod ham og tog ham til fange; og han forblev i fangenskab alle sine 
dage; og han fik sønner og døtre i fangenskab, og i sin alderdom blev han fader til Levi og døde. 



 
10:15 Og Levi tjente to og fyrretyveår i fangenskab efter sin faders død.  Og han førte krig mod landets 
konge, hvorved han selv fik riget. 
 
10:16 Og efter at han havde fået riget, gjorde han det, som var ret for Herrens åsyn; og folket trivedes i 
landet, og han opnåede en ganske høj alder og fik sønner og døtre; og han blev også fader til Corom, 
som han salvede til konge i sit sted. 
 
10:17 Og Corom gjorde det, som var godt for Herrens åsyn, i alle sine dage, og han fik mange sønner 
og døtre; og efter at han havde set mange dage, gik han på den anden side, ligesom alle andre på 
jorden, og Kish regerede i hans sted. 
 
10:18 Og Kish døde også, og Lib regerede i hans sted. 
 
10:19 Og Lib gjorde også det, som var godt i Herrens øjne.  Og i Libs dage blev giftslangerne udryddet; 
derfor gik de ind i det sydlige land for at jage efter føde til landets befolkning; thi det land var fuldt af 
skovens dyr.  Og Lib selv blev også en stor jæger. 
 
10:20 Og de anlagde en stor by ved den smalle landtunge, hvor havet deler landet. 
 
10:21 Og de bevarede det sydlige land som en ørken for at jage vildt.  Og hele det nordlige land var 
befolket af mennesker. 
 
10:22 Og de var meget flittige, og de købte og solgte og handlede med hinanden for at skaffe sig 
indtægter. 
 
10:23 Og de forarbejdede al slags malm.  og de lavede guld og sølv, jern og messing og alle slags 
metaller; og de gravede det ud af jorden; derfor opkastede de store jorddynger for at få malm, både guld, 
sølv, jern og kobber.  Og de udførte al slags fint arbejde. 
 
10:24 Og de havde silke og fint vævet linned; og de tilvirkede al slags tøj for at klæde deres nøgenhed. 
 
10:25 Og de lavede alle slags redskaber til at dyrke jorden med, både til at pløje, så, høste, hypppe og 
ligeledes til at tærske med. 
 
10:26 Og de lavede alle slags redskaber, hvormed deres dyr kunne arbejde. 
 
10:27 Og de lavede alle slags krigsvåben.  Og de udførte al slags arbejde med stor kunstfærdighed. 
 
10:28 Og aldrig kunne noget folk være mere velsignet, end de var, eller mere begunstiget af Herren.  
Og de levede i et land, som var udvalgt frem for alle andre lande, thi Herren havde sagt det. 
 
10:29 Og Lib levede mange år og fik sønner og døtre; og han blev også fader til Hearthom. 
 
10:30 Og Hearthom regerede i sin faders sted.  Og da Hearthom havde regeret i fire og tyve år, se, da 
blev riget taget fra ham.  Og han tjente mange år i fangenskab, ja, resten af sine dage. 
 
10:31 Og han blev fader til Heth, og Heth levede i fangenskab alle sine dage.  Og Heth blev fader til 
Aaron, og Aaron levede i fangenskab alle sine dage; og han blev fader til Amnigaddah, og Amnigaddah 
levede også i fangenskab hele sit liv; og han blev fader til Coriantum, og Coriantum levede i fangenskab 
alle sine dage; og han blev fader til Com. 
 
10:32 Og Com tog halvdelen af riget.  Og han regerede over halvdelen af riget i to og fyrretyve år; han 
drog i krig mod kong Amgid, og de kæmpede i mange år, i løbet af hvilken tid Com vandt over Amgid og 
fik magt over det øvrige af riget. 
 



10:33 Og i Coms dage fandtes der røvere i landet; og de antog de gamle planer og anvendte 
edsformularer efter de gamles måde og tragtede igen efter at tilintetgøre riget. 
 
10:34 Com kæmpede meget mod dem; men han kunne intet udrette mod dem. 
 

Kapitel 11 
 
11:1 Og i Coms dage kom der også mange profeter og profeterede dette store folks undergang, 
dersom de ikke omvendte sig og vendte sig til Herren og hørte op med deres mord og ugudelighed. 
 
11:2 Og folket forkastede profeterne, og de flygtede til Com for beskyttelse, thi folket forsøgte at 
ombringe dem. 
 
11:3 Og de profeterede mange ting for Com, og han blev velsignet i resten af sine dage. 
 
11:4 Og han opnåede en høj alder og blev fader til Shiblom, og Shiblom regerede i hans sted.  Og 
Shibloms broder gjorde oprør mod ham, og der udbrød en frygtelig krig i hele landet. 
 
11:5 Og Shibloms broder befalede, at alle de profeter, som profeterede om folkets undergang, skulle 
henrettes; 
 
11:6 og der herskede stor nød i hele landet; thi de havde forkyndt, at der skulle komme stor 
forbandelse over landet og folket, og at der skulle blive stor ødelæggelse blandt dem, en sådan, som 
aldrig før havde hjemsøgt jorden; og deres ben skulle blive som jordhøje i landet, dersom de ikke 
omvendte sig fra deres ugudelighed. 
 
11:7 Og de lyttede ikke til Herrens røst på grund af deres ugudelige forbindelser; derfor opstod der 
krige og uroligheder i hele landet og ligeledes stor hungersnød og pest, så at der fandt en så stor 
ødelæggelse sted, som aldrig før havde været kendt på jorden; og alt dette skete i Shibloms dage. 
 
11:8 Og folket begyndte at omvende sig fra deres ugudelighed; og i det forhold, de gjorde dette, 
forbarmede Herren sig over dem. 
 
11:9 Og det skete, at Shiblom blev dræbt, og Seth blev ført i fangenskab og levede i fangenskab hele 
sit liv. 
 
11:10 Og Ahah, hans søn, fik riget, og han regerede over folket alle sine dage.  Og han begik al slags 
ugudelighed i sine dage, hvorved han forårsagde megen blodsudgydelse; og hans dage var få. 
 
11:11 Og Ethem, der var en af Ahahs efterkommere, fik riget, og også han gjorde det, der var ugudeligt, 
i sine dage. 
 
11:12 Og der kom mange profeter i Ethems dage og profeterede atter for folket; ja, de forudsagde for 
folket, at Herren ville fuldstændig udrydde dem fra jorden, dersom de ikke omvendte sig fra deres 
ugudelighed. 
 
11:13 Og folket forhærdede deres hjerter og ville ikke lytte til deres ord; og profeterne sørgede og trak 
sig tilbage fra folket. 
 
11:14 Og Ethem regerede i ugudelighed alle sine dage, og han blev fader til Moron.  Og Moron 
regerede i hans sted; og Moron gjorde det, der var syndigt for Herren. 
 
11:15 Og der blev oprør blandt folket som følge af den hemmelige forening, som var blevet oprettet for 
magts og vindings skyld; og der opstod en mand, fuld af ugudelighed, blandt dem, og han førte krig mod 
Moron, i hvilken han erobrede det halve af riget; og han beholdt halvdelen af riget i mange år. 
 



11:16 Og Moron styrtede ham og kom atter i besiddelse af riget. 
 
11:17 Og der opstod en anden mægtig mand; og han var en efterkommer af Jareds broder. 
 
11:18 Og han styrtede Moron og kom i besiddelse af riget; og Moron levede i fangenskab resten af sit 
liv; og han blev fader til Coriantor. 
 
11:19 Og Coriantor levede i fangenskab alle sine dage. 
 
11:20 Og i Coriantors dage kom der også mange profeter og forudsagde store og vidunderlige ting og 
råbte omvendelse til folket, at dersom de ikke ville omvende sig, ville Gud Herren sende straffedomme 
over dem til deres fuldstændige undergang; 
 
11:21 og at Gud Herren gennem sin magt ville sende eller frembringe et andet folk til at eje landet på 
samme måde, som han førte deres fædre derhen. 
 
11:22 Og de forkastede alle profeternes ord som følge af deres hemmelige foreninger og store 
vederstyggeligheder. 
 
11:23 Og Coriantor blev fader til Ether, og han døde efter at have levet i fangenskab hele sit liv. 
 

Kapitel 12 
 
12:1 Og Ether levede samtidig med Coriantumr, og Coriantumr var konge over hele landet. 
 
12:2 Og Ether var en Herrens profet; og han fremtrådte i Coriantumrs dage og begyndte at profetere 
for folket; thi han kunne ikke holdes tilbage for Herrens ånd, som var i ham. 
 
12:3 Thi han råbte fra morgen til solnedgang og formanede folket til at tro på Gud og omvende sig, så 
de ikke skulle omkomme og sagde til dem, at gennem tro bliver alle ting fuldbyrder. 
 
12:4 Derfor kan den, som tror på Gud, visselig have håb om en bedre verden, ja en plads ved Guds 
højre hånd; og dette håb kommer af tro og er et anker for menneskesjælene, som vil gøre dem sikre og 
standhaftige, altid rige på gode gerninger til forherligelse af Gud. 
 
12:5 Og Ether forudsagde store og vidunderlige ting for folket, som menneskene dog ikke troede, fordi 
de ikke så dem. 
 
12:6 Og nu vil jeg, Moroni, sige noget om disse ting.  Jeg vil vise verden, at tro er det, som håbes og 
ikke ses; modsig derfor ikke, fordi I ikke ser; thi I får intet vidnesbyrd, førend jeres tro er blevet prøvet. 
 
12:7 Thi det var gennem tro, at Kristus viste sig for vore fædre, efter at han var opstanden fra de døde; 
og han viste sig ikke for dem, førend de havde tro på ham; derfor må nogle have haft tro på ham, thi han 
viste sig ikke for verden. 
 
12:8 Men på grund af menneskenes tro har han vist sig for verden og herliggjort Faderens navn og 
beredt vejen, hvorved andre kunne blive delagtige i den himmelske gave, så at de kunne have håb om 
det, som de ikke har set. 
 
12:9 Derfor kan I også have håb og blive delagtige i gaven, dersom I blot vil tro. 
 
12:10 Se, det var ved tro, at de gamle blev kaldet efter Guds hellige orden. 
 
12:11 Thi ved tro blev Moseloven givet.  Men ved at skænke sin Søn har Gud beredt en ypperligere vej, 
og det er gennem tro, at den er blevet fuldkommet. 
 



12:12 Thi dersom der ikke findes tro blandt menneskenes børn, kan Gud ikke udføre noget mirakel 
blandt dem; derfor viser han sig ikke for dem, førend de tror. 
 
12:13 Se, det var Almas og Amuleks tro, som fik fængselet til at styrte sammen. 
 
12:14 Se, det var Nephis og Lehis tro, der bevirkede forandringen med lamaniterne, så at de blev døbt 
med ild og med den Helligånd. 
 
12:15 Se, det var Ammons og hans brødres tro, som gjorde så stort underværk blandt lamaniterne. 
 
12:16 Ja, alle de, som gjorde kraftige gerninger, udførte dem ved tro, både de, som levede før Kristus 
og ligeledes de, som kom efter ham. 
 
12:17 Og det var gennem tro, at de tre disciple fik den forjættelse, at de ikke skulle smage døden; og de 
modtog ikke forjættelsen, førend de troede. 
 
12:18 Og ingensinde har nogen udført mirakler, som ikke først har haft tro; derfor troede de først på 
Guds Søn. 
 
12:19 Og der fandtes mange, hvis tro var så overordentlig stor, endog før Kristus kom, at de ikke kunne 
afholdes fra at se bagved sløret, men virkelig så med øjnene de ting, som de havde set med troens øjne, 
og de var glade. 
 
12:20 Og se, vi har set i denne beretning, at en af dem var Jareds broder; thi så stor var hans tro på 
Gud, at da Herren rakte fingeren frem, kunne han ikke skjule den for Jareds broders øjne på grund af sit 
ord, som han havde talt til ham, hvilket ord han havde fået gennem tro. 
 
12:21 Og efter at Jareds broder havde set Herrens finger på grund af det løfte, som han fik gennem tro, 
kunne Herren ikke skjule noget for ham, og derfor viste han ham alle ting; thi han kunne ikke længere 
holdes udenfor sløret. 
 
12:22 Og det var gennem tro, mine fædre fik det løfte, at disse ting skulle komme til deres brødre ved 
ikke-jøderne; derfor har Herren, ja, Jesus Kristus, givet mig visse befalinger. 
 
12:23 Og jeg sagde til ham:  Herre, folkene vil spotte over disse ting på grund af vor ringe evne til at 
skrive; thi Herre, du har gjort os mægtige i ord gennem tro, men du har ikke givet os nogen særlig evne til 
skriftlig fremstilling; thi du har sat dette folk i stand til at tale meget gennem den Helligånd, som du har 
givet dem; 
 
12:24 og du har bevirket, at vi kun kan skrive lidt på grund af vore hænders udygtighed.  Se, du har ikke 
gjort os dygtige til at skrive som Jareds broder; thi du skabte ham således, at det, som han skrev, blev 
mægtigt, ligesom du er mægtig, så at menneskene, som læser det, bliver overvældet. 
 
12:25 Du har også gjort vore ord kraftige og vægtige, ja, i den grad, at vi ikke kan skrive dem; når vi 
derfor skriver, ser vi vor svaghed og begår fejl, når vi vil sætte vore ord sammen; og jeg frygter, at folkene 
vil spotte vore ord. 
 
12:26 Og da jeg havde sagt dette, talte Herren til mig og sagde:  Dårer spotter, men de skal komme til 
at sørge; og min nåde er tilstrækkelig for de ydmyge, så de ikke skal benytte sig af jeres svaghed. 
 
12:27 Og dersom menneskene kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed.  Jeg giver menneskene 
svaghed, for at de kan være ydmyge; og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig 
for mig; thi dersom de ydmyger sig for mig og har tro på mig, vil jeg gøre det svage stærkt for dem. 
 
12:28 Se, jeg vil vise folkene deres svaghed, og jeg vil vise dem, at tro, håb og kærlighed fører til mig -- 
al retfærdigheds kilde. 



 
12:29 Og da jeg, Moroni, havde hørt disse ord, følte jeg mig trøstet og sagde:  O Herre, din retfærdige 
vilje ske, thi jeg ved, at du virker for menneskenes børn i overensstemmelse med deres tro. 
 
12:30 Thi Jareds broder sagde til bjerget Zerin:  Flyt dig!  og det flyttede sig.  Og dersom han ikke 
havde haft tro, ville det ikke have flyttet sig; altså virker du, når menneskene har tro. 
 
12:31 Thi således åbenbarede du dig for dine disciple; thi når de havde tro og talte i dit navn, viste du 
dig for dem i stor kraft. 
 
12:32 Og jeg erindrer også, at du har sagt, at du har beredt et hus for menneskene, ja, blandt din 
Faders boliger, hvori mennesket kan have højere håb; derfor må mennesket håbe, ellers kan det ikke få 
arv på det sted, som du har beredt. 
 
12:33 Og videre erindrer jeg, at du har sagt, at du har elsket verden således, at du har nedlagt dit liv for 
verden, for at du igen kunne tage det op og berede et sted for menneskenes børn. 
 
12:34 Og nu ved jeg, at den kærlighed, som du har næret for menneskenes børn, har været sand 
kærlighed; derfor må menneskene have kærlighed, ellers kan de ikke arve det sted, som du har beredt i 
din Faders boliger. 
 
12:35 Derfor ved jeg gennem det, som du har sagt, at dersom folkene ikke udviser overbærenhed med 
vor svaghed, da vil du prøve dem og tage deres talent fra dem, ja, alt det, som de har modtaget, og give 
det til dem, som har overflod. 
 
12:36 Og det skete, at jeg bad Herren om at skænke folkene nåde, så de kunne have kærlighed. 
 
12:37 Og Herren sagde til mig:  Om de ikke har kærlighed, gør det ikke noget, thi du har været trofast; 
derfor skal dine klæder være rene.  Og eftersom du har set din svaghed, skal du blive stærk, ja, så du 
kan indtage den plads, som jeg har beredt i min Faders boliger. 
 
12:38 Og nu byder jeg, Moroni, folkene farvel og ligeledes mine brødre, som jeg elsker, til vi skal mødes 
for Kristi domstol, hvor alle mennesker skal vide, at mine klæder ikke er plettet af jeres blod. 
 
12:39 Og da skal I vide, at jeg har set Jesus, og at han har talt med mig ansigt til ansigt, og at han 
fortalte mig disse ting i ydmyghed i mit eget sprog, som et menneske taler med et andet. 
 
12:40 Og jeg har kun skrevet lidt på grund af min udygtighed i skrivning. 
 
12:41 Og nu vil jeg anbefale jer at søge denne Jesus, om hvem profeterne og apostlene har skrevet, så 
at den nåde, der er i Gud Faderen og ligeledes i den Herre Jesus Kristus og i den Helligånd, som bærer 
vidnesbyrd om dem, må bo og være med jer evindelig.  Amen. 
 

Kapitel 13 
 
13:1 Nu skrider jeg, Moroni, til at afslutte mine optegnelser angående det folks undergang, hvorom jeg 
har skrevet. 
 
13:2 Thi se, de forkastede alle Ethers ord; thi han fortalte dem visselig alle ting fra menneskets 
begyndelse; at dette land, efter at vandmasserne var løbet bort fra dets overflade, blev et udvalgt land 
fremfor alle andre lande, et af Herren udvalgt land; derfor er det Herrens vilje, at alle mennesker, som bor 
deri, skal tjene ham; 
 
13:3 og at det var stedet for det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen, og er Herrens helligdom. 
 
13:4 Se, Ether så Kristi dage, og han talte om et nyt Jerusalem i dette land. 



 
13:5 Og han talte også om Israels hus og om det Jerusalem, fra hvilket Lehi skulle komme -- efter at 
det var blevet ødelagt, skulle det genopbygges, en hellig by for Herren.  Derfor kunne den ikke blive et nyt 
Jerusalem, for den var også i de gamle dage, men den skal genopbygges og blive en hellig by for Herren, 
og den skal bygges for Israels hus. 
 
13:6 Og et nyt Jerusalem skulle bygges i dette land for de tilbageværende af Josefs sæd, for hvilket 
det har været et sindbillede. 
 
13:7 Thi ligesom Josef hentede sin fader ned til Ægyptens land, at han døde dér, således har Herren 
ført en levning af Josefs slægt ud af Jerusalems land, så han kunne være nådig mod Josefs sæd, så de 
ikke skulle omkomme, ligesom han var nådig mod Josefs fader, så han ikke omkom. 
 
13:8 Derfor skal levningen af Josefs hus oprejses i dette land, og det skal være deres arveland; og de 
skal bygge en hellig by til Herren, som det fordums Jerusalem; og de skal ikke mere beskæmmes, indtil 
enden kommer, da jorden skal forgå. 
 
13:9 Og der skal blive en ny himmel og en ny jord; og de skal ligne de gamle med undtagelse af, at de 
gamle er forgået, og alt er blevet nyt. 
 
13:10 Og da kommer det nye Jerusalem, og velsignede er de, som bor deri, thi det er dem, hvis klæder 
er hvide ved Lammets blod; og det er dem, som regnes blandt levningen af Josefs sæd, som var af 
Israels hus. 
 
13:11 Og da kommer også det gamle Jerusalem, og velsignede er indbyggerne deri, thi de er blevet 
tvættet i Lammets blod; og det er dem, som var spredt, og som blev indsamlet fra de fire verdenshjørner 
og fra de nordlige lande, og de har del i den pagts opfyldelse, som Gud gjorde med deres fader Abraham. 
 
13:12 Og når disse ting sker, da opfyldes skriften, som siger, at de, der var de første, skal blive de 
sidste, og de sidste de første. 
 
13:13 Jeg stod i begreb med at skrive mere, men det blev mig forbudt; men store og vidunderlige var 
Ethers profetier; dog agtede de ham for intet og stødte ham ud; og han skjulte sig i en klippehule om 
dagen, og om natten gik han ud og betragtede det, som skulle ramme befolkningen. 
 
13:14 Og medens han boede i klippehulen, skrev han resten af denne optegnelse, og om natten så han 
de ødelæggelser, som kom over folket. 
 
13:15 Og det skete samme år, som han var blevet udstødt fra folket, at der udbrød en heftig krig blandt 
dem, thi der opstod mange mægtige mænd, som søgte at dræbe Coriantumr ved deres hemmelige og 
ugudelige planer, der er blevet omtalt. 
 
13:16 Men Coriantumr, der var bevandret i alle krigskunster og verdens list, leverede dem et slag, som 
søgte at tilintetgøre ham. 
 
13:17 Men hverken han eller hans skønne sønner og døtre omvendte sig; ej heller Cohors skønne 
sønner og døtre, ej heller Corihors skønne sønner og døtre; og der fandtes ingen af de skønne sønner og 
døtre i hele landet, der omvendte sig fra deres synder. 
 
13:18 Derfor skete det, at i det første år, da Ether levede i en klippehule, blev mange mennesker dræbt 
ved sværdet af disse hemmelige foreninger, der kæmpede med Coriantumr for at komme i besiddelse af 
riget. 
 
13:19 Og det skete, at Coriantumrs sønner kæmpede og blødte meget. 
 



13:20 Og i det andet år kom Herrens ord til Ether, at han skulle gå og profetere for Coriantumr, at 
dersom han og hele hans hus ville omvende sig, ville Herren give ham hans rige og skåne befolkningen -- 
 
13:21 ellers skulle de og hele hans hus blive ødelagt med undtagelse af ham selv.  Og han skulle leve 
alene for at se de profetiers opfyldelse, som blev talt angående et andet folk, som skulle få landet som 
arvelod; og Coriantumr skulle begraves af dem; og hver sjæl forgå med undtagelse af Coriantumr. 
 
13:22 Men Coriantumr omvendte sig ikke, ej heller hans hus, ej heller folket, og krigene hørte ikke op; 
og de søgte at myrde Ether, men han flygtede fra dem og skjulte sig atter i klippehulen. 
 
13:23 Og det skete, at der fremstod en vis Shared, og han kæmpede også med Coriantumr og tog ham 
til fange i det tredie år. 
 
13:24 Og Coriantumrs sønner besejrede i det fjerde år Shared og genvandt riget for deres fader. 
 
13:25 Nu brød der en krig ud over hele landet; hver mand med sin bande kæmpede for det, som han 
ønskede. 
 
13:26 Og der fandtes røvere og al slags ugudelighed overalt i landet. 
 
13:27 Og Coriantumr blev overmåde vred på Shared, og han drog ud mod ham til kamp; og de stødte 
sammen i stor vrede i Gilgals dal, og kampen blev særdeles hård. 
 
13:28 Og Shared kæmpede imod ham i tre dage.  Og det skete, at Coriantumr besejrede ham og 
forfulgte ham, til han kom til Heshlons sletter. 
 
13:29 Og Shared leverede ham igen et slag på sletterne; og se, han slog Coriantumr og drev ham atter 
tilbage til Gilgals dal. 
 
13:30 Og Coriantumr kæmpede atter med Shared i Gilgals dal, og dér besjrede han Shared og dræbte 
ham. 
 
13:31 Og Shared sårede Coriantumr i låret, så at han i et tidsrum af to år ikke gik i krig, i hvilken tid 
folket over hele landet udgød blod, og der fandtes ingen til at forhindre det. 
 

Kapitel 14 
 
14:1 Og nu begyndte der at hvile en stor forbandelse over hele landet på grund af folkets ugudelighed, 
så at en mand, dersom han lagde sit værktøj eller sit sværd fra sig på en hylde eller på det sted, hvor han 
ville opbevare det, se, da kunne han ikke finde det om morgenen, så stor var forbandelsen over landet. 
 
14:2 Og derfor holdt hvert menneske fast på det, der var dets eget, og ville hverken låne eller bortlåne; 
og hver mand holdt fæstet af sit sværd i højre hånd for at forsvare sin ejendom, sit eget liv og sine 
hustruers og sine børns liv. 
 
14:3 Efter at der var gået to år og Shared var død, se, da rejste Shareds broder sig til kamp mod 
Coriantumr, i hvilken Coriantumr slog ham og forfulgte ham til ørkenen Akish. 
 
14:4 Og det skete, at Shareds broder kæmpede med ham i ørkenen Akish; og kampen var 
overordentlig hård, og mange tusinde faldt for sværdet. 
 
14:5 Og Coriantumr belejrede ørkenen, men Shareds broder drog ud af ørkenen om natten og slog en 
del af Coriantumrs hær, medens de var berusede. 
 
14:6 Og han drog ind i Morons land og satte sig på Coriantumrs trone. 
 



14:7 Og Coriantumr opholdt sig med sin hær to år i ørkenen, i hvilken tid han modtog store 
forstærkninger. 
 
14:8 Men Shareds broder, hvis navn var Gilead, modtog også betydelig forstærkning til sin hær 
gennem hemmelige foreninger. 
 
14:9 Og det skete, at hans højpræst myrdede ham, medens han sad på tronen. 
 
14:10 Og det skete, at en, som tilhørte de hemmelige foreninger, myrdede højpræsten i et afsides 
liggende bjergpas og satte sig selv i besiddelse af riget; og hans navn var Lib, og Lib var en mand af stor 
vækst, større end nogen anden mand i hele befolkningen. 
 
14:11 Og det skete, at Coriantumr i det første af Libs regeringsår drog op til Morons land og angreb Lib. 
 
14:12 Og han fægtede med Lib, og Lib traf ham i armen, så han blev såret; dog trængte Coriantumrs 
hær sig frem mod Lib, så han flygtede ud til kysten. 
 
14:13 Og Coriantumr forfulgte ham; og Lib leverede ham et slag ved havets kyst. 
 
14:14 Og Lib slog Coriantumrs hær, så de atter flygtede ud i ørkenen Akish. 
 
14:15 Og det skete, at Lib forfulgte ham, til de kom til Agoshs sletter.  Og Coriantumr havde taget hele 
befolkningen med sig, da han flygtede for Lib til den del af landet, hvortil han flygtede. 
 
14:16 Og da han var kommet til Agoshs sletter, tog han kampen op med Lib og slog ham, så han døde; 
men Libs broder kom mod Coriantumr i hans sted, og kampen blev meget hård, og Coriantumr flygtede 
igen for Libs broders hær. 
 
14:17 Libs broder hed Shiz.  Og Shiz forfulgt Coriantumr, og han ødelagde mange byer og dræbte både 
kvinder og børn og satte ild på byerne. 
 
14:18 Og man frygtede Shiz over hele landet; ja, der lød råb og skrig gennem hele landet:  Hvem skal 
stå sig imod Shiz's hær?  Se, han fejer hen over hele landet. 
 
14:19 Og folket begyndte at samle sig i bevæbnede skarer over hele landet. 
 
14:20 Og de delte sig.  Nogle flygtede til Shiz's hær og andre til Coriantumrs hær. 
 
14:21 Og så heftig og langvarig havde krigen været, og så længe havde blodsudgydelsen og myrderiet 
gået for sig, at hele landet var dækket med ligene af de døde. 
 
14:22 Og så hurtigt og hastigt førtes krigen, at ingen blev tilbage til at begrave de døde, men de gik fra 
blodbad til blod bad og lod mænds, kvinders og børns lig ligge spredt omkring i landet til at blive fortæret 
af ormene. 
 
14:23 Og stanken bredte sig over landet, ja over hele landet; derfor plagedes folk dag og nat af 
stanken. 
 
14:24 Alligevel holdt Shiz ikke op med at forfølge Coriantumr; thi han havde svoret at hævne sig på 
Coriantumr for sin dræbte broders blod og på grund af Herrens ord til Ether, at Coriantumr ikke skulle 
falde for sværdet. 
 
14:25 Og således ser vi, at Herren hjemsøgte dem i sin vredes fulde mål, og at deres ugudelighed og 
synder havde beredt vejen for deres evige fordærvelse. 
 



14:26 Og Shiz forfulgte Coriantumr i østlig retning, helt ned til kysten, og dér stod en kamp med Shiz, 
som varede i tre dage. 
 
14:27 Og så forfærdelig var ødelæggelsen blandt Shiz's hære, at folket forfærdedes og begyndte at 
flygte for Coriantumrs hære; og de flygtede til Corihors land og fejede indbyggerne bort for sig, alle, som 
ikke ville slutte sig til dem. 
 
14:28 Og de slog lejr i Corihors dal.  Og Coriantumr slog lejr i Shurrs dal.  Og Shurrs dal lå i nærheden 
af højen Comnor, og Coriantumr samlede sine hære sammen på højen Comnor, og med trompetskrald 
udfordrede han Shiz's tropper til kamp. 
 
14:29 Og de kom, men blev drevet tilbage; og de kom anden gang og blev atter drevet tilbage.  Og det 
skete, at de kom tredie gang, og kampen blev meget hård. 
 
14:30 Og Shiz ramte Coriantumr, så at denne fik mange dybe sår.  Og Coriantumr besvimede på grund 
af blodtabet og blev båret bort, som om han var død. 
 
14:31 Tabet af mænd, kvinder og børn var så stort på begge sider, at Shiz befalede sine folk til ikke at 
forfølge Coriantumrs hære; og derfor vendte de tilbage til deres lejr. 
 

Kapitel 15 
 
15:1 Og da Coriantumr var kommet sig efter sine sår, begyndte han at tænke over de ord, som Ether 
havde talt til ham. 
 
15:2 Han så, at der var falden næsten to millioner af hans folk for sværdet, og han begyndte at sørge i 
hjertet; ja, der var blevet dræbt to millioner kraftige mænd, og ligeledes deres hustruer og børn. 
 
15:3 Han begyndte at angre det onde, han havde gjort, og at erindre de ord, som var blevet talt 
gennem alle profeternes mund; og han så, at de for så vidt var blevet opfyldt; og hans sjæl sørgede og 
ville ikke lade sig trøste. 
 
15:4 Og han skrev et brev til Shiz, hvori han bad denne skåne folket; og han ville da opgive riget for 
folkets livs skyld. 
 
15:5 Og da Shiz havde modtaget hans brev, sendte han et brev til Coriantumr, hvori han sagde, at 
dersom han ville overgive sig, så han kunne dræbe ham med sit eget sværd, ville han skåne folket. 
 
15:6 Men folket omvendte sig ikke fra dets synder; og Coriantumrs folk ophidsedes til vrede mod 
Shiz's folk, og Shiz's folk blev ophidset til vrede mod Coriantumrs folk; derfor angreb Shiz's folk 
Coriantumrs folk. 
 
15:7 Og da Coriantumr så, hans liv var i fare, flygtede han atter for Shiz's folk. 
 
15:8 Og det skete, at han kom til de vande, som kaldtes Ripliancum, der, når det oversættes, betyder 
store eller som overgår alle; og da de kom til disse vande, slog de lejr; og Shiz slog ligeledes lejr i 
nærheden af dem; og derfor begyndte de kampen om morgenen. 
 
15:9 Og der stod et meget stort slag, i hvilket Coriantumr atter blev såret, og han besvimde som følge 
af blodtabet. 
 
15:10 Og Coriantumrs hære trængte Shiz's hære, så de slog dem på flugt; og de flygtede mod syd og 
slog lejr på et sted, som kaldtes Ogath. 
 
15:11 Og Coriantumrs tropper slog lejr ved højen Ramah; og det var den samme høj, hvor min fader 
Mormon gemte til Herren de optegnelser, som var hellige. 



 
15:12 Og det skete, at de samlede folket sammen fra hele landet, de af dem, som ikke var blevet dræbt, 
med undtagelse af Ether. 
 
15:13 Og Ether så alle folkets handlinger; og han så, at de, der var for Coriantumr, blev samlet i 
Coriantumrs hær; og de, der var for Shiz, blev samlet i Shiz's hær. 
 
15:14 Og i fire år samlede de folket sammen, så at de kunne få alle dem, som var i landet, og at de 
kunne få al den forstærkning, som det var muligt at opdrive. 
 
15:15 Da de nu alle var samlet med hustruer og b*ron, enhver til den hær, som han ønskede at tilhøre -
- og både mænd, kvinder og børn var udrustet med krigsvåben og havde skjolde, brystpansere og hjelme 
og var klædt krigsmæssigt på -- gik de til kamp mod hinanden; og de kæmpede hele dagen, men der 
vandtes ingen sejr. 
 
15:16 Og da natten faldt på, var de trætte og trak sig tilbage til deres lejre; og efter at de var kommet 
tilbage til deres lejre, begyndte de at hyle og klage over tabet af deres dræbte; og deres skrig, hyl og 
klageråb var så store, at de gennemtrængte luften. 
 
15:17 Og den næste dag drog de igen ud til kamp, og stor og forfærdelig var den dag; men trods det 
sejrede ingen af dem, og da det igen blev nat, genlød luften med deres skrig, deres hylen og jamren over 
tabet af dem, der var blevet dræbt. 
 
15:18 Og Coriantumr sendte atter en skrivelse til Shiz, hvori han bad ham om ikke at drage i kamp igen, 
men at tage riget og skåne folkets liv. 
 
15:19 Men se, Herrens ånd var holdt op med at trættes med dem, og Satan havde fuld magt over 
folkets hjerter; thi de var overladt til deres hjerters hårdhed og deres forstands blindhed, så at de måtte 
forgå; og derfor kæmpede de videre. 
 
15:20 Og de kæmpede hele den dag, og da natten kom, lagde de sig til at sove på deres sværd. 
 
15:21 Og næste dag kæmpede de videre, indtil natten kom. 
 
15:22 Og da natten kom, var de berusede af vrede som et menneske, der er beruset af vin, og de sov 
atter på deres sværd. 
 
15:23 Og om morgenen kæmpede de igen; og da natten faldt på, var de alle faldet for sværdet med 
undtagelse af to og halvtredsindstyve af Coriantumrs folk og ni og tresindstyve af Shiz's folk. 
 
15:24 Og den nat sov de på deres sværd, og om morgenen kæmpede de videre, og de kæmpede af al 
magt med sværd og skjolde hele den dag. 
 
15:25 Og da natten kom, var der to og tredive af Shiz's folk og syv og tyve af Coriantumrs folk tilbage. 
 
15:26 Og de spiste og lagde sig til at sove og beredte sig på at dø den følgende dag.  De var store og 
stærke mænd efter menneskelig styrke. 
 
15:27 Og de kæmpede i tre timer, og de faldt i afmagt som følge af blodtabet. 
 
15:28 Og da Coriantumrs mænd igen havde fået tilstrækkelig kraft, så at de kunne gå, ville de flygte for 
at redde livet; men se, da rejste Shiz sig op sammen med sine mænd, og han svor i sin vrede, at han ville 
dræbe Coriantumr eller selv falde for sværdet. 
 



15:29 Derfor forfulgte han dem, og om morgenen nåede han dem, og de kæmpede atter med sværdet.  
Og da de alle var faldet for sværdet med undtagelse af Coriantumr og Shiz, se, da var Shiz besvimet af 
blodtabet. 
 
15:30 Og efter at Coriantumr havde støttet sig til sit sværd og hvilet sig lidt, huggede han hovedet af 
Shiz. 
 
15:31 Og efter at han havde hugget hovedet af Shiz, rejste denne sig op på hænderne og faldt; og efter 
at han havde anstrengt sig for at få luft, døde han. 
 
15:32 Og Coriantumr styrtede om og blev liggende, som om han var død. 
 
15:33 Og Herren talte til Ether og sagde til ham:  Gå ud.  Og han gik ud og så, at Herrens ord var alle 
blevet opfyldt, og han afsluttede sine optegnelser; og jeg har ikke skrevet en hundrededel, og han gemte 
dem på en måde, så at Limhis folk fandt dem. 
 
15:34 Og de sidste ord, som Ether skrev, lød således:  Enten Herren vil, at jeg skal tages bort uden at 
smage døden, eller jeg skal underkastes hans vilje i kødet, er mig lige meget, dersom jeg blot bliver frelst 
i Guds rige.  Amen. 
 



Moronis Bog 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 

Kapitel 1 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 

1:1 Efter at jeg, Moroni, havde afsluttet forkortelsen af Jareds folks historie, tænkte jeg, at jeg ikke 
skulle skrive mere; men jeg er endnu ikke omkommet; og jeg giver mig ikke tilkende for lamaniterne af 
frygt for, at de skal tage mit liv. 
 
1:2 Thi se, deres indbyrdes krige er forfærdelig grusomme; og på grund af deres had ombringer de 
enhver nephit, som ikke vil fornægte Kristus. 
 
1:3 Men jeg, Moroni, vil ikke fornægte Kristus, og derfor vandrer jeg, hvorhen jeg kan, for mit eget livs 
sikkerheds skyld. 
 
1:4 Derfor skriver jeg noget mere uagtet min tidligere hensigt; thi jeg troede ikke, at jeg skulle skrive 
mere; men jeg skriver noget, som muligvis kan blive af værdi for mine brødre, lamaniterne, i fremtiden 
efter Herrens vilje. 
 

Kapitel 2 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 
2:1 Kristi ord, som han talte til sine disciple, de tolv, som han havde udvalgt, da han lagde hænderne 
på dem: 
 
2:2 Han kaldte dem ved navn og sagde:  I skal påkalde Faderen i mit navn i kraftig bøn; og efter at I 
har gjort dette, skal I have magt til at give den Helligånd til den, på hvem I lægger hænderne.  Og i mit 
navn skal I give den, thi således gør mine apostle. 
 
2:3 Kristus talte disse ord til dem, da han åbenbarede sig for dem første gang; og mængden hørte 
det ikke, men disciplene hørte det; og på så mange, som de lagde hænderne, faldt den Helligånd. 
 

Kapitel 3 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 
3:1 Dette er måden, hvorpå disciplene, som blev kaldt kirkens ældster, ordinerede præster og lærere: 
 
3:2 Efter at havde bedt til Faderen i Kristi navn, lagde de hænderne på dem og sagde: 
 
3:3 I Jesu Kristi navn ordinerer jeg dig til præst, (eller om det er til lærer) jeg ordinerer dig til lærer, til 
at prædike omvendelse og syndernes forladelse gennem Jesus Kristus ved standhaftighed i troen på 
hans navn indtil enden.  Amen. 
 
3:4 Og på denne måde ordinerede de præster og lærere i overensstemmelse med Guds gaver og 
kaldelse til menneskene; og de ordinerede dem gennem den Helligånds kraft, som var i dem. 
 

Kapitel 4 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 
4:1 Dette er måden, hvorpå deres ældster og præster velsignede Kristi kød og blod til kirken; og de 
velsignede det i overensstemmelse med Kristi bud; og derfor ved vi, at det er den rette måde; og ældsten 
eller præsten velsignede det. 
 
4:2 De knælede ned med menigheden og bad til Faderen i Kristi navn og sagde: 
 



4:3 O Gud, du evige Fader, vi beder sdig i din Søns Jesu Kristi navn velsigne og hellige dette brød 
for alle deres sjæle, som nyder deraf, at de må spise det til minde om din Søns legeme og vidne for dig, o 
Gud, du evige Fader, at de er villige til at påtage sig din Søns navn og altid erindre ham og holde hans 
bud, som han har givet dem, så at hans Ånd altid må være hos dem.  Amen. 
 

Kapitel 5 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 
5:1 Dette er måden, hvorpå de uddelte vinen.  Se, de tog kalken og sagde: 
 
5:2 O Gud, du evige Fader, vi beder dig i din Søns Jesu Kristi navn velsigne og hellige denne vin for 
alle deres sjæle, som drikker deraf, at de må gøre det til minde om din Søns blod, der blev udgydt for 
dem, at de må vidne for dig, o Gud, du evige Fader, at de altid erindrer ham, så at de må have hans Ånd 
hos sig.  Amen. 
 

Kapitel 6 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 
6:1 Og nu taler jeg om dåben.  Se, ældster, præster og lærere blev døbt, men de blev ikke døbt, 
medmindre de i gerning viste, at de var værdige dertil. 
 
6:2 Og de modtog heller ikke nogen til dåb, dersom de ikke kom frem med et sønderknust hjerte og 
en angergiven ånd og vidnede for menigheden, at de virkelig angrede alle deres synder. 
 
6:3 Og ingen blev modtaget til dåb, medmindre de påtog sig Kristi navn med den faste beslutning, at 
de ville tjene ham indtil enden. 
 
6:4 Og efter at de havde modtaget dåben og var blevet påvirket og renset gennem den Helligånds 
kraft, blev de regnet blandt Kristi kirkes folk; og deres navne blev nedskrevet, så at de kunne blive 
ihukommet og få næring gennem Guds gode ord for at holde dem på den rette vej og altid holde dem 
årvågne i bøn, alene stolende på Kristi fortjenester, på ham, som var deres tros ophavsmand og 
fuldkommengører. 
 
6:5 Og menigheden kom ofte sammen for at faste og bede og for at tale med hinanden om deres 
sjæles vel. 
 
6:6 Og de kom ofte sammen for at nyde af brødet og vinen til erindring om den Herre Jesus. 
 
6:7 Og de så nøje efter, at der ikke fandtes ugudelighed iblandt dem; og de, der fandtes at være i 
synd og erklæredes skyldig for ældsterne af tre vidner, som tilhørte kirken, og de ikke omvendte sig og 
ikke bekendte, fik deres navne slettet, og de blev ikke regnet blandt Kristi folk. 
 
6:8 Men så ofte som de omvendte sig og oprigtigt bad om tilgivelse, fik de den. 
 
6:9 Og deres møder lededes af menigheden efter Åndens påvirkninger og gennem den Helligånds 
kraft; thi som den Helligånds kraft ledte dem, enten til at prædike eller formane, til at bede eller påkalde 
Gud eller til at synge, således skete det. 
 

Kapitel 7 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 

Moroni forklarer Mormons lære angående tro, håb og kærlighed 
 
7:1 Og nu skriver jeg, Moroni, nogle få af min fader Mormons ord, som han talte angående tro, håb 
og kærlighed; thi således talte han til folket, da han underviste dem i synagogen, som de havde bygget til 
gudsdyrkelse. 



 
7:2 Og nu taler jeg, Mormon, til jer, mine elskede brødre; og det er gennem Gud Faderens og vor 
Herres Jesu Kristi nåde samt hans hellige vilje i overensstemmelse med hans kalds gave til mig, at jeg 
har lov til at tale til jer nu. 
 
7:3 Derfor ønsker jeg at tale til jer, som er i kirken, som er Kristi fredsommelige tilhængere, og som 
har fået et fuldkomment håb, ved hvilket I kan indgå til Herrens hvile nu og fremdeles, indtil I skal hvile 
hos ham i himlen. 
 
7:4 Og nu, mine brødre, dømmer jeg således om jer på grund af jeres fredelige vandel blandt 
menneskene. 
 
7:5 Thi jeg erindrer Guds ord, som siger:  Af deres gerninger skal I kende dem; thi dersom deres 
gerninger er gode, er de også gode. 
 
7:6 Thi se, Gud har sagt, at et menneske, der er ondt, ikke kan gøre det, som er godt; thi dersom han 
ofrer en gave eller beder til Gud, så gavner det ham intet, om han ikke gør det i en oprigtig hensigt. 
 
7:7 Thi det bliver ikke regnet ham til retfærdighed. 
 
7:8 Thi se, hvis et menneske, der er ondt, giver en gave, gør han det modstræbende, og derfor 
tilregnes det ham på samme måde, som hvis han havde holdt gaven tilbage; og derfor anses han som 
ond for Gud. 
 
7:9 Og på samme måde bliver det også tilregnet et menneske om han ikke beder med et oprigtigt 
hjerte; ja, og det gavner ham intet, thi Gud annammer ingensådan. 
 
7:10 Derfor kan et ondt menneske ikke gøre det, der er godt; ej heller kan han give en god gave. 
 
7:11 Thi se, en bitter kilde kan ikke give godt vand, ej heller kan en god kilde give bittert vand; på 
samme måde kan et menneske, som tjener djævelen, ikke følge Kristus; og dersom han følger Kristus, 
kan han ikke være djævelens tjener. 
 
7:12 Derfor kommer alt godt fra Gud; og det, som er ondt, kommer fra djævelen; thi djævelen er en 
fjende af Gud og strider altid imod ham samt indbyder og lokker til synd uophørligt og til at gøre det, som 
er ondt. 
 
7:13 Men se, det, som er af Gud, indbyder og leder til at gøre godt uophørligt; og derfor er alt det, som 
indbyder og leder til at gøre godt og til at elske Gud og til at tjene ham, indgivet af Gud. 
 
7:14 Tag jer derfor i agt, mine elskede brødre, at I ikke anser, at det, som er ondt, er af Gud, eller at 
det, som er godt og af Gud, er af djævelen. 
 
7:15 Thi se, mine brødre, jer er det givet at dømme, så I kan skelne det gode fra det onde; og måden, 
hvorpå man bør dømme er så klar, at I kan kende den med fuldkommen kundskab, ligesom I skelner 
dagens lys fra nattens mørke. 
 
7:16 Thi se, Kristi ånd gives alle mennesker, for at de kan kende godt og ondt; derfor viser jeg jer, 
hvorledes I bør dømme.  Thi alt, hvad der indbyder til at gøre godt og tilskynder til at tro på Kristus, 
kommer gennem Kristi gave og kraft; derfor kan I vide med fuldkommen sikkerhed, at det er af Gud. 
 
7:17 Men I kan vide med fuldkommen sikkerhed, at det, der overtaler mennesket til at gøre ondt og til 
ikke at tro på Kristus, til at fornægte ham og ikke tjene Gud, kommer fra djævelen; thi på denne måde 
virker djævelen; han tilskynder ingen til at gøre godt, nej, ikke een, ej heller gør hans engle, ej heller gør 
de, som underkaster sig ham. 
 



7:18 Og nu, mine brødre, eftersom I kender det lys, ved hvilket I kan dømme, hvilket lys er Kristi lys, 
se til, at I ikke dømmer urigtigt; thi med den samme dom, som I dømmer, skal I og dømmes. 
 
7:19 Derfor beder jeg jer, brødre, at I flittigt ransager i KRisti lys, så at I kan skelne godt fra ondt; og 
dersom I vil antage alt, hvad der er godt og ikke fordømme det, skal I visselig blive Kristi børn. 
 
7:20 Men nu, mine brødre, hvorledes er det muligt at holde fast ved alt, hvad der er godt? 
 
7:21 Og nu kommer jeg til troen, om hvilken jeg sagde, jeg ønskede at tale; og jeg vil sige jer, på hvad 
måde I kan fastholde alt, hvad der er godt. 
 
7:22 Thi se, Gud, som ved alt, og som er fra evighed til evighed, sendte engle til at betjene 
menneskenes børn for at forkynde dem Kristi komme; og ved Kristus skulle alt godt komme. 
 
7:23 Og Gud forkyndte også for profeterne med sin egen mund, at Kristus skulle komme. 
 
7:24 Og se, han har på forskellige måder åbenbaret for menneskene det, som er godt; og alt, hvad der 
er godt, kommer fra Kristus; ellers var menneskene faldet, og intet godt kunne komme til dem. 
 
7:25 Men som følge af englebetjening og hvert ord, som udgik af Guds mund, begyndte menneskene 
at få tro på Kristus; og ved tro antog de alt, hvad der var godt, og således var det indtil Kristi komme. 
 
7:26 Og efter at han var kommet, blev mennesker også frelst ved tro på hans navn; og ved tro blev de 
Guds sønner.  Og så sandt som Kristus lever, talte han disse ord til vore fædre:  Alt godt, som I beder 
Faderen om i mit navn med fuld forvisning, troende, at I skal få det, se, det skal gives jer. 
 
7:27 Derfor, mine elskede brødre, er mirakler da hørt op, fordi Kristus er opfaren til himlen og sidder 
ved Guds højre hånd for hos Faderen at anholde om sin ret til at være nådig mod menneskenes børn? 
 
7:28 Thi han har gjort loven fyldest, og han gør krav på alle dem, som tror på ham; og de, som tror på 
ham, vil holde fast ved alt godt.  Således taler han menneskenes børns sag, og han bor evindelig i 
himlene. 
 
7:29 Og fordi han har gjort dette, mine elskede brødre, er undergerninger derfor hørt op?  Se, jeg siger 
jer, nej; ej heller er englene holdt op med at betjene menneskenes børn. 
 
7:30 Thi se, de er ham underdanige til at tjene således, som han befaler dem og for at vise sig for 
dem, som er stærke i troen og har et standhaftigt sind i hver form for gudsfrygt. 
 
7:31 Og deres gernings opgave er at kalde menneskene til omvendelse og at fuldbyrde og udføre det 
værk, som hører ind under Faderens pagter, som han har gjort med menneskenes børn og for at berede 
vejen blandt dem ved at forkynde Kristi ord for Herrens udvalgte redskaber, så at de kan bære vidnesbyrd 
om ham. 
 
7:32 Og ved at gøre således bereder Gud Herren vejen, så at resten af menneskene kan få tro på 
Kristus, så at den Helligånd kan findes i deres hjerter i overensstemmelse med dens kraft; og på denne 
måde opfylder Faderen de pagter, somhan har gjort med menneskenes børn. 
 
7:33 Og Kristus har sagt:  Dersom I vil tro på mig, skal I have magt til at gøre alt, hvad jeg anser for 
gavnligt. 
 
7:34 Og han har sagt:  Omvend jer, alle jordens ender, og kom til mig og bliv døbt i mit navn og hav tro 
på mig, så at I kan blive frelst. 
 



7:35 Og nu, mine elskede brødre, dersom det forholder sig således, at de ting er sande, som jeg har 
talt til jer og Gud på den yderste dag med magt og stor herlighed skal vise jer, at det er sandt -- og 
dersom det er sandt, er miraklernes tid da forbi? 
 
7:36 Eller er englene holdt op med at vise sig for menneskenes børn?  eller har han holdt den 
Helligånds kraft tilbage fra dem?  eller vil han gøre det, så længe tiden varer og jorden står, eller så 
længe der findes et eneste menneske på jorden, der kan frelses? 
 
7:37 Se jeg siger jer, nej, thi det er ved tro, undergerninger udføres; og det er ved tro, engle viser sig 
og tjener meneskene; ve derfor menneskenes børn, om disse ting er hørt op, thi det sker af mangel på 
tro, og alt er forgæves. 
 
7:38 Thi efter Kristi ord kan intet menneske blive frelst, uden det har tro på hans navn; dersom da 
disse ting er hørt op, da er troen også hørt op; og skrækkelig er da menneskets tilstand; thi det er da, 
som om der ingen forløsning var sket. 
 
7:39 Men se, mine elskede brødre, jeg tror bedre om jer; thi jeg mener, at I, på grund af jeres 
ydmyghed, har tro på Kristus; thi dersom I ingen tro har på ham, da er I ikke skikket til at regnes blandt 
hans kirkes folk. 
 
7:40 Og atter, mine elskede brødre, vil jeg tale til jer angående håb.  Hvorledes kan I opnå tro, dersom 
I ikke har håb? 
 
7:41 Og hvad skal I håbe?  Se, jeg siger jer, at I skal håbe gennem Kristi forsoning og hans 
opstandelses kraft at blive oprejst til evigt liv, og dette som følge af jeres tro på ham i overensstemmelse 
med forjættelsen. 
 
7:42 Dersom da et menneske har tro, må han nødvendigvis have håb; og uden tro kan der intet håb 
være. 
 
7:43 Og atter, se, jeg siger jer, at man ikke kan have tro og håb, uden at man er ydmyg og sagtmodig 
af hjertet. 
 
7:44 Ellers er ens tro og håb forgæves; thi ingen, uden de sagtmodige og ydmyge af hjertet, finder 
nåde for Gud, og dersom et menneske er sagtmodigt og ydmygt af hjertet og ved den Helligånds kraft 
bekender, at Jesus er Kristus, da må han nødvendigvis have kærlighed; thi dersom han ingen kærlighed 
har, er han intet; derfor må han nødvendigvis have kærlighed. 
 
7:45 Og kærligheden er langmodig og velvillig, misunder ikke,opblæses ikke, søger ikke sit eget, 
forbitres ikke, tilregner ikke det onde, glæder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig ved 
sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 
 
7:46 Derfor, mine elskede brødre, dersom I ikke har kærlighed, er I intet; thi kærligheden bortfalder 
aldrig.  Hold derfor fast ved kærligheden, som er det største af alt, thi alt andet skal ophøre. 
 
7:47 Men den kærlighed, som er Kristi rene kærlighed, forbliver evindelig; og den, som på den yderste 
dag findes i besiddelse af den, med ham er alt vel. 
 
7:48 Derfor, mine elskede brødre, bed til Faderen af jeres ganske hjerte, at I må være fyldt med denne 
kærlighed, som han har skænket alle dem, som er hans Søns, Jesu Kristi sande efterfølgere, så I kan 
blive Guds sønner, at når han kommer, vi da må være ham lig; thi vi skal se ham, som han er.  Gid vi må 
have dette håb og blive renset, ja, ligesom han er ren.  Amen. 
 

Kapitel 8 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 



8:1 En skrivelse fra min fader Mormon, skrevet til mig, Moroni, straks efter at jeg var blevet kaldet til 
min gerning.  Og således skrev han, nemlig: 
 
8:2 Min elskede søn Moroni!  Jeg glæder mig inderligt over, at din Herre Jesus Kristus har 
ihukommet dig og kaldet dig i sin tjeneste og til sit hellige værk. 
 
8:3 Jeg erindrer dig altid i mine bønner og beder bestandig til Gud Faderen i Jesu, hans hellige barns 
navn, at han i sin uendelige godhed og nåde vil bevare dig i troen på hans navn indtil enden. 
 
8:4 Og nu, min søn, taler jeg til dig om det, som volder mig stor sorg; thi det gør mig ondt, at der 
opstår ordkløverier mellem jer. 
 
8:5 Thi hvis det, jeg har hørt, er sandt, så har der været strid blandt jer angående jeres små børns 
dåb. 
 
8:6 Og nu, min søn, ønsker jeg, at I skal arbejde flittigt, så at denne store vildfarelse må blive fjernet 
fra jer; thi i den hensigt har jeg affattet denne skrivelse. 
 
8:7 Thi umiddelbart efter at jeg havde hørt dette om jer, adspurgte jeg Herren angående denne sag.  
Og Herrens ord kom til mig ved den Helligånds kraft og sagde: 
 
8:8 Lyt til Kristi ord, din Forløser, din Herre, din Gud.  Se, jeg kom til verden, ikke for at kalde de 
retfærdige, men syndere til omvendelse; de raske har ikke brug for læge, men de, som er syge; men små 
børn er raske, thi de kan ikke begå synd; og Adams forbandelse er borttaget fra dem ved mig, så at den 
ikke har nogen magt over dem; og omskærelsens lov er afskaffet i mig. 
 
8:9 Og på denne måde tilkendegav den Helligånd mig Guds ord; derfor ved jeg, min elskede søn, at 
det er højtidelig gudsbespottelse, dersom I døber små børn. 
 
8:10 Se, jeg siger dig, at dette skal I forkynde -- omvendelse og dåb for dem, som er ansvarlige og kan 
begå synd; ja, lær forældrene, at de må omvende sig og blive døbt og være ydmyge som deres små 
børn, og da skal de alle blive frelst tilligemed deres små børn. 
 
8:11 Og deres små børn behøver ingen omvendelse, ej heller dåb.  Se, dåben er til omvendelse for at 
opfylde budene og få syndsforladelse. 
 
8:12 Men små børn er levendegjort i Kristus fra verdens begyndelse; om det ikke var således, ville 
Gud være en partisk Gud og ligeledes en foranderlig Gud, hos hvem der er personsanseelse; thi hvor 
mange små børn er ikke døde uden dåb. 
 
8:13 Derfor, om små børn ikke kan blive frelst uden dåb, da må de være gået til et evigt helvede. 
 
8:14 Se, jeg siger dig, at den, som tror, at små børn behøver dåb, er i bitterheds galde og i syndens 
bånd; thi han har hverken tro, håb eller kærlighed; og derfor måtte han fare ned til helvede, dersom han 
skulle dø, medens han troede således. 
 
8:15 Thi det er en skrækkelig ugudelighed at tro, at Gud ville frelse eet barn gennem dåb, og at et 
andet skulle omkomme, fordi det ikke var døbt. 
 
8:16 Ve over dem, som forvender Herrens veje på denne måde; thi de skal omkomme, dersom de ikke 
omvender sig.  Se, jeg taler med frimodighed, eftersom jeg har myndighed fra Gud, og jeg frygter ikke for, 
hvad menneskene kan gøre; thi fuldkommen kærlighed driver al frygt ud. 
 
8:17 Og jeg er fyldt med den kærlighed, som er evig kærlighed, og derfor er alle børn ens for mig; og 
jeg elsker små børn med en fuldkommen kærlighed, og de er alle lige og deltagere i frelsen. 
 



8:18 Thi jeg ved, at Gud ikke er en partisk Gud, ej heller et foranderligt væsen, men han er 
uforanderlig fra evighed til evighed. 
 
8:19 Små børn kan ikke omvende sig, hvorfor det er en skrækkelig ugudelighed at fornægte Guds 
rene barmhjertighed mod dem; thi de er alle levendegjort i ham ved hans nåde. 
 
8:20 Og den, som siger, at små børn behøver dåb, fornægter Kristi barmhjertighed og tilsidesætter 
hans forsoning og hans forløsnings kraft. 
 
8:21 Ve sådanne, thi de står i fare for død, helvede og evig pine.  Jeg taler frimodigt, Gud har befalet 
mig det.  Lyt dertil og giv agt, ellers skal det stå imod dig for Kristi domstol. 
 
8:22 Thi se, alle små børn er levendegjort og ligeledes alle dem, som ikke har loven.  Thi 
forløsningens kraft kommer alle dem tilgode, som ikke har nogen lov; derfor kan den, som ikke er fordømt 
eller den, som ikke er undernogen fordømmelse, ikke omvende sig, og for sådanne er dåben unyttig. 
 
8:23 Men det er gudsbespottelse at fornægte Kristi barmhjertighed og hans hellige Ånds kraft og sætte 
sin lid til døde gerninger. 
 
8:24 Se, min søn, dette burde ikke være således; thi omvendelse er for dem, som er under 
fordømmelse og under en brudt lovs forbandelse. 
 
8:25 Og de første frugter af omvendelse er dåb; og dåb kommer gennem tro på at holde budene, og 
lydighed mod budene bringer syndsforladelse. 
 
8:26 Og syndernes forladelse bringer sagtmodighed og ydmyghed i hjertet; og som følge af ydmyghed 
og sagtmodighed kommer den Helligånds besøg, og denne Trøster fylder dem med håb og fuldkommen 
kærlighed, hvilken kærlighed er bestandig ved flid i bønnen, indtil enden kommer, da alle de hellige skal 
bo hos Gud. 
 
8:27 Se, min søn, jeg vil skrive til dig igen, dersom jeg ikke snart går ud imod lamaniterne.  Se, denne 
nations eller det nephitiske folks stolthed vil blive deres undergang, dersom de ikke omvender sig. 
 
8:28 Bed for dem, min søn, at de må omvende sig.  Men se, jeg frygter for, at Ånden er ophørt at 
trættes med dem; og i denne del af landet søger de også at undertrykke al magt og myndighed, som 
kommer fra Gud, og de fornægter den Helligånd. 
 
8:29 Og efter at de har forkastet så stor kundskab, min søn, må de snart omkomme for at opfylde de 
profetier, som er talt af profeterne så vel som vor Frelsers egne ord. 
 
8:30 Lev vel, min søn, indtil jeg skriver til dig eller ser dig igen.  Amen. 
 

Kapitel 9 

(Mellem 400-421 e.K.) 
 

Mormons anden skrivelse til sin søn. 
 
9:1 Min elskede søn, jeg skriver til dig igen for at lade dig vide, at jeg endnu lever; men jeg har noget 
sørgeligt at fortælle. 
 
9:2 Thi se, jeg har udkæmpet en hård kamp med lamaniterne, i hvilken vi ikke sejrede; Archeantus er 
faldet for sværdet og ligeledes Luram og Emron; ja, og vi har mistet en stor del af vore bedste mænd. 
 
9:3 Og se nu, min søn, jeg frygter for, at lamaniterne vil udrydde dette folk; thi de omvender sig ikke, 
og Satan opægger dem uophørligt til vrede mod hinanden. 
 



9:4 Se, jeg virker uafbrudt iblandt dem; og når jeg taler Guds ord med strenghed bliver de så vrede, 
at de ryster; og når jeg ikke bruger strenghed, forhærder de deres hjerter derimod; derfor er jeg bange 
for, at Herrens ånd har ophørt at trættes med dem. 
 
9:5 Thi så umådelig vrede er de, at det synes mig, som om de ikke har nogen frygt for døden; og de 
har tabt deres kærlighed til hinanden, og de tørster bestandig efter blod og hævn. 
 
9:6 Og nu, min elskede søn, lad os, uagtet deres hårdhed, arbejde med flid, thi dersom vi hørte op 
med at arbejde, ville vi komme under fordømmelse; thi vi har et arbejde at udføre, medens vi dvæler i 
denne lerhytte, for at vi kan overvinde al retfærdigheds fjende og finde hvile for vor sjæl i Guds rige. 
 
9:7 Og nu skriver jeg noget om dette folks lidelser.  Thi ifølge den efterretning, jeg har fået af 
Ammoron, har lamaniterne mange fanger, som de tog ved Sherrizahs tårn; og der var mænd, kvinder og 
børn. 
 
9:8 Og disse kvinders og børns mænd og fædre har de dræbt; og de giver kvinderne deres mænds 
og børnene deres fædres kød at spise; og de giver dem så godt som intet vand. 
 
9:9 Og til trods for, at denne lamaniternes vederstyggelighed er stor, så overgår den dog ikke vort 
folks i Moriantum.  Thi se, de har taget mange af lamaniternes døtre til fange og berøvet dem det, der var 
dem kærest og dyrebarere end alt andet, nemlig kyskhed og dyd. 
 
9:10 Og efter at de havde gjort dette, myrdede de dem på grufuld måde, idet de underkastede dem 
tortur, til døden indfandt sig; og efter at de havde gjort dette, fortærede de deres kød som vilde dyr; så 
forhærdede var de, og de gjorde det som bevis på tapperhed. 
 
9:11 O, min elskede søn, hvorledes kan et folk som dette, uden civilisation -- 
 
9:12 (Og for blot nogle få år siden var de et civiliseret og behageligt folk.) 
 
9:13 Men, o min søn, hvorledes kan et folk som dette, der finder behag i så stor vederstyggelighed, 
 
9:14 hvorledes kan vi forvente, at Herren vil holde sin straffende hånd tilbage fra os? 
 
9:15 Se, mit hjerte råber:  Ve dette folk!  Kom ud til doms, o Gud, og skjul deres synder og 
ugudeligheder og vederstyggeligheder for dit ansigt. 
 
9:16 Og atter, min søn, der findes endnu mange enker og deres døtre i Sherrizah; og den del af 
levnedsmidlerne, som lamaniterne ikke tog med sig, se, dem tog Zenephis hær, og lod dem blive tilbage 
at vandre omkring og søge efter føde, og mange gamle kvinder vansmægter på vejen og dør. 
 
9:17 Og den hær, som er hos mig, er svag; og lamaniternes hær ligger mellem mig og Sherrizah; og 
de, der er flygtet til Aarons hær, er faldet som ofre for deres forfærdelige grusomhed. 
 
9:18 O, mit folks fordærvelse!  De er uden orden og uden barmhjertighed.  Se, jeg er kun et 
menneske, og jeg har blod et menneskes styrke, og jeg kan ikke længere gennemtvinge mine befalinger. 
 
9:19 De er blevet forhærdede i deres fordærvelse, og de er alle lige rå; de skåner ingen, hverken 
gammel eller ung; og de finder behag i alt, undtagen det, der er godt; vore kvinders og børns lidelser 
overalt i landet overgår alt; ja, ingen tunge kan fortælle det, ej heller kan det beskrives. 
 
9:20 Og nu, min søn, vil jeg ikke længere opholde mig ved denne forfærdelige scene.  Se, du kender 
dette folks ugudelighed; du ved, at de er principløse og uden følelse; og deres ugudelighed overgår 
lamaniternes. 
 
9:21 Se, min søn, jeg kan ikke anbefale dem til Gud af frygt for, at han vil straffe mig derfor. 



 
9:22 Men se, min søn, jeg anbefaler dig til Gud, og min forhåbning til Kristus er, at du skal blive frelst; 
og jeg beder Gud om at skåne dit liv, så at du kan være vidne til hans folks omvendelse til ham eller 
deres fuldstændige undergang; thi jeg ved, at de må omkomme, dersom de ikke angrer og omvender sig 
tilham. 
 
9:23 Og dersom de omkommer, vil det blive ligesom med jarediterne på grund af deres hjerters 
egensindighed og deres blodtørst og hævngerrighed. 
 
9:24 Og om så sker, at de omkommer, ved vi, at mange af vore brødre er gået over til lamaniterne, og 
at mange flere vil gå over til dem; skriv derfor noget, om dit liv bliver sparet, og om jeg omkommer uden 
først at træffe dig; men jeg håber, at jeg snart skal se dig; thi jeg har hellige optegnelser, som jeg ønsker 
at overlevere til dig. 
 
9:25 Min søn, vær trofast i Kristus; og jeg ønsker, at det, som jeg har skrevet, ikke må bedrøve dig 
eller tynge dig til døden; men må Kristus trøste dig, og må hans lidelse og død og det, at han åbenbarede 
sig legemligt for vore fædre samt hans barmhjertighed og langmodighed samt håbet om hans herlighed 
og om det evige liv, bestandig leve i din erindring. 
 
9:26 Og må Gud Faderens nåde, hvis trone er høj i himlene, og vor Herre Jesus Kristus, som sidder 
ved hans magts højre hånd, indtil alting er ham underlagt, være og forblive hos dig til evig tid.  Amen. 
 

Kapitel 10 

(Om 421 e.K.) 
 
10:1 Nu skriver jeg, Moroni, noget efter hvad der synes mig bedst; og jeg skriver til mine brødre, 
lamaniterne; og jeg ønsker, at de skal vide, at der er gået mere end fire hundrede og tyve år, siden tegnet 
på Kristi komme blev givet. 
 
10:2 Og jeg forsegler disse optegnelser, efter at jeg har talt nogle få formaningsord til jer. 
 
10:3 Se, når I læser disse ting, om det er Guds visdom, at I skal læse dem, ønsker jeg at råde jer til at 
erindre, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskenes børn fra Adams skabelse helt ned til den 
tid, da I modtager disse ting, og at I overvejer det i hjertet. 
 
10:4 Og når I modtager disse ting, formaner jeg jer til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, 
om disse ting ikke er sande; og dersom I beder af oprigtigt hjerte og med fast forsæst samt med tro på 
Kristus, da vil han åbenbare sandheden deraf for jer gennem den Helligånds kraft. 
 
10:5 Og gennem den Helligånds kraft kan I kende sandheden i alle ting. 
 
10:6 Og det, der er godt, er retfærdigt og sandt; og det gode fornægter ikke Kristus, men erkender, at 
han er til. 
 
10:7 Og gennem den Helligånds kraft kan I vide, at han er til; derfor formaner jeg jer til ikke at 
fornægte Guds kraft; thi han virker med kraft i overensstemmelse med menneskenes børns tro, den 
samme i dag og i morgen og til evig tid. 
 
10:8 Og atter formaner jeg jer, mine brødre, at I ikke fornægter Guds gaver; thi de er mange, og de 
kommer alle fra den samme Gud.  Og disse gaver uddeles på forskellig vis; men det er den samme Gud, 
som virker alt i alle; og de gives menneskene gennem Guds ånds åbenbarelse til deres gavn. 
 
10:9 Thi se, én gives det ved den samme Ånd at lære visdomsord; 
 
10:10 en anden gennem samme Ånd at lære kundskabsord; 
 



10:11 en anden overordentlig stor tro og en anden helbredelsens gave ved samme Ånd. 
 
10:12 og en anden at udføre kraftige gerninger; 
 
10:13 og atter, en anden at profetere om alle ting; 
 
10:14 og atter, en anden at se engle og bedømme ånder; 
 
10:15 og atter, en anden forskellig slags tungetale; 
 
10:16 og atter, en anden udlægning af tungetale og alle slags tungemål. 
 
10:17 Og alle disse gaver kommer gennem Kristi ånd, og de kommer til hvert menneske i 
overensstemmelse med hans ønske. 
 
10:18 Og jeg ønsker at formane jer, mine elskede brødre, til at erindre, at enhver god gave kommer fra 
Kristus. 
 
10:19 Og jeg ønsker at formane jer, mine elskede brødre, til at erindre, at han er den samme i går, i dag 
og til evig tid, og at alle disse gaver, hvorom jeg har talt, og som er åndelige, ikke vil blive afskaffet, så 
længe verden står, uden for menneskenes vantros skyld. 
 
10:20 Derfor er det nødvendigt at have tro; og dersom det er nødvendigt at have tro, så er det også 
nødvendigt at have håb; og dersom det er nødvendigt at have håb, så er det også nødvendigt at have 
kærlighed. 
 
10:21 Og uden I har kærlighed, kan I ingenlunde blive frelst i Guds rige; ej heller kan I blive frelst i Guds 
rige, dersom I ingen tro har; ej heller kan I, dersom I ikke har håb. 
 
10:22 Og dersom I ikke har håb, kan I ikke andet end fortvivle; og fortvivlelse kommer af ugudelighed. 
 
10:23 Og Kristus sagde visselig til vore fædre:  Om I har tro, kan I gøre alt, som er tjenligt for mig. 
 
10:24 Og nu taler jeg til alle jordens ender:  Om den dag kommer, da Guds magt og gaver afskaffes 
blandt jer, da sker det på grund af vantro. 
 
10:25 Og ve menneskenes børn, om dette sker; thi da findes der ingen blandt jer, som gør godt, nej, 
ikke een.  Thi dersom der findes een blandt jer, som gør godt, gør han det ved Guds kraft og gaver. 
 
10:26 Og ve dem, som afskaffer disse ting og dør, thi de dør i deres synder, og de kan ikke blive frelst i 
Guds rige; og jeg siger det i overensstemmelse med Kristi ord; og jeg lyver ikke. 
 
10:27 Og jeg formaner jer til at erindre disse ting; thi tiden kommer snart, da I skal vide, at jeg ikke lyver; 
thi I skal se mig for Guds domstol, og Gud Herren vil sige til jer:  Forkyndte jeg jer ikke mine ord, som blev 
skrevet af denne mand, ligesom en råber fra de døde, ja, som en, der taler ud af støvet? 
 
10:28 Jeg forkynder dette til profetiernes opfyldelse.  Og se, de skal komme fra den evige Guds mund, 
og hans ord skal hvisle frem fra slægt til slægt. 
 
10:29 Og Gud skal vise jer, at det, jeg har skrevet, er sandt. 
 
10:30 Og atter vil jeg formane jer til at komme til Kristus og holde fast ved hver god gave, men ikke røre 
ved den onde gave eller noget urent. 
 



10:31 Vågn op og rejs dig af støvet, o Jerusalem; ja, tag dit højtidsskrud på, o Zions datter; forstærk 
dine stave og udvid dine grænser til evig tid, så at du ikke mere beskæmmes, men at den evige Faders 
pagter, som han har gjort med dig, o Israels hus, må blive opfyldt. 
 
10:32 Ja, kom til Kristus og bliv fuldkommen i ham og fornægt jer selv alt, hvad der er ugudeligt; og 
dersom I fornægter jer selv alt, hvad der er ugudeligt samt elsker Gud af hele jeres magt, sind og styrke, 
da er hans nåde tilstrækkelig for jer, så at I gennem hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus; og dersom I 
ved Guds nåde er fuldkomne i Kristus, kan I ingenlunde fornægte Guds kraft. 
 
10:33 Og atter, dersom I gennem Guds nåde er fuldkomne i Kristus og ikke fornæger hans kraft, da er I 
helliggjort i Kristus ved Guds nåde gennem Kristi blods udgydelse, hvilket er Faderens pagt til jeres 
synders forladelse, så at I kan blive helligede og uplettede. 
 
10:34 Og nu siger jeg farvel til alle.  Jeg går snart til hvile i Guds paradis, indtil min ånd og mit legeme 
atter forenes, og jeg skal føres gennem luften i triumf for at møde jer for den store Jehovas nådige 
domstol, for den evige dommer, som dømmer både levende og døde.  Amen. 
 
 


